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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye maruzatı 
1. — iktisat ve Ticaret Vekili Zeyyat 

Mandalinci 'nin, Avrupa Konseyi İktisadi 
Asamblesinden istifa ettiğine dair takriri 
(4/222) 

5. — Seçimler 
1. — Avrupa Konseyi Istişari Asamb

lesine âza seçimi 570,572,574,578 
6. — Müzakere edilen maddeler 571 
1. — Türk Ticaret kanunu lâyihası ve 

Adliye Encümeni mazbatası (1/150) 571:572 
2. — Türk Ticaret Kanununun yürür

lüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında 
kanun lâyihası ve Adliye Encümeni maz
batası (1/151) 571:572 

3. — 50 milyon liralık iç istikraz akdi 
hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/423) 572, 

576,578,587 .-590 
4. — Ankara'nın Ege mahallesinde bu

lunan 4872 ada 1 parsel numaralı arsanın 
satışı hakkında kanun lâyihası ve Mali-

Sayi'a 
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/445) 572:573 

5. — Antalya Mebusu Burhanettin 
Onat'm, Zeytinciliğin ıslahı ve yabanileri
nin aşılattırılması hakkındaki 3573 sayılı 
Kanunun Anteb fıstığı ve harnupluklara 
da teşmili hakkında kanun teklifi ve Zi
raat ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/56) 573 

6. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığına bağlı işçilere mes
ken yaptırmaları için borç para verilme
sine dair olan 6096 sayılı Kanunun 6302 
sayılı Kanunla muaddel birinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyiha
sı ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/421) 573:574 

7. — 6368 sayılı Kanunla tasdik olu
nan Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin 
bâzı maddelerini tadil eden. Ek Nizamna
menin tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve Sıhhat ve içtimai Muave
net encümenleri mazbataları (1/388) 574:575 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti hükü
metleri arasında imzalanan «Orta vadeli 



Sayfa 
pamuk ve buğday Anlaşmasına mütedair 
Protokol» ün kabulü hakkında kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 
mazbataları (1/313) 575 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
emtia mübadelesi ve hububat satışlarına 
dair Anlaşmanın ve ekinin tasdiki hakkın
da kanun lâyihası ve »Hariciye ve Ticaret 
encümenleri mazbataları (1/281) 575 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
emtia mübadelesine ve hububat satışına 
dair akdedilen Ek Anlaşmanın ve merbut
larının tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye, Ziraat ve Ticaret encümen
leri mazbataları (1/347) . 575:576 

11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugos
lavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasın
da 1 Nisan 1955-31 Mart 1956 devresin
deki mal mübadelelerine mütedair olan ve 
3 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'da imzala
nan Protokol ile eklerinin ve 8 Mayıs 1955 
tarihinde Belgrad'da imzalanan, 26 Şu
bat 1953 tarihli ödeme Anlaşmasına Ek 
Protokolün tasdiki hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri 
mazbataları (1/312) 576 

12. — Amerikan vatandaş ve şirketle
rinin memleketimizde yapacakları yatırım
ların İktisadi tş Birliği İdaresince garanti 
edilmesine dair Anlaşmanın onanması hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye, Ticaret 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/63) 576: 

577 
13. — Islahı Hayvanat Kanununun 37 

nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Ziraat, Gümrük ve İn
hisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/430) 577 

14. — 14 Eylül 1330 tarihli Taymat ve 
Yem Kanununa ek kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/375) 577:578 

15. — Anıt-Kabir ' in her türlü hizmet
lerinin Maarif Vekâletince ifasına dair ka
nun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/322) 578 

16. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek ile 

Sayfa 
Giresun Mebusu Abdullah İzmen'in, 5887 
sayılı Harçlar Kanununun 125 nci madde^ 
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tek

l i f le r i ve Adliye, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/163, 2/173) 578:579 

17. — Türkiye Cumhuriyeti ile Pakis
tan Hükümeti arasında Hava servislerine 
ait Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Münakalât encü
menleri mazbataları (1/424) 579:580 

7. — Sualler ve cevaplar 580 
A — Şifahi sualler ve cevaplan 580 
1. — Kütahya Mebusu Ahmet İhsan 

Gürsoy'un, memleketimizde bir klâsik okul 
açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Maarif Vekilinden şifahi suali (6/205) 580 

2. — Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün, 
aklen ve ruhen geri kalmış çocukların eği

timi için bütçeye mevzu tahsisat hakkın
da Maarif Vekilinden şifahi suali (6/214) 580 

3. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekin
ci'nin, Millî Müdafaa Vekâletinin ve Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisliğinin vekâ
leten idare edilmeleri sebeplerine dair 
Başvekilden şifahi suali (6/217) 580 

. 4. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Ba
lık'm, hükümet programına dair Başvekil
den şifahi suali (6/218) 580 

5. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, 
Bina yapımını teşvik ve izinsiz yapılan bi
nalar hakkındaki 6188 sayılı Kanunun tat
bikinden ne gibi bir netice elde edildiğine 
ve gecekondularda oturan vatandaşlara 
tapularının ne zaman verilebileceğine dair 
Başvekilden şifahi suali (6/210) 580 

6. — Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, Gay
rimenkul kiraları hakkındaki Kanuna gö
re kira takdiri için Ankara ve İstanbul'
da belediye encümenlerine vukubulan mü-
racaatlerin neticesine ve bugünkü kira re
jimine dair Başvekilden şifahi suali 
(6/215) 580 

7. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, 
iktisadi gidişin seyrini değiştirecek zecri" 
tedbirler alınmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair İktisat ve Ticaret Vekilin
den şifahi suali (fi/219) 580 

8. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm, 
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Sayfa 
1955 yılı bütçesinin varidat tahsilâtına ve 
masraf tahsislerinden kullanılmış miktar
ların yekûnuna dair Maliye Vekilinden şi
fahi suali (6/220) 580 

9. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, i 
bâzı gazete muhabirlerinin Çankaya cıva- j 
rmda sebepsiz olarak karakola götürüldük- : 
leri hakkındaki iddianın doğru olup olma- j 
dığma dair Dahiliye Vekilinden şifahi su- I 
ali (6/221) 580 , 

10. — Kastamonu Mebusu Ziya Ter- j 
men'in, üç gazete muhabirinin karakolda , 
dövüldüklerine clair îstanbul gazetelerin- ; 

de intişar eden haberin doğru olup olma- \ 
dığı hakkında Dahiliye Vekilinden şifahi j 
suali (6/222) 580:581 i 

11. — Tunç eli. Mebusu Arslan Bora'- j 
nm, subay sınıfına nakledilen astsubayla- i 
rm miktarına ve bu hususta tatbik edilen | 
usullere dair Millî Müdafaa Vekilinden şi- j 
fahi suali (6/223) 581 j 

i 

12. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'- i 
nm, Amerikan yardımından verilen kam- ı 
yonlarla buldozer İş makinelerinin kullanıl- ; 
ma şekli hususunda Millî Müdafaa Veki- j 
linden şifahi suali (6/224) 581 ! 

i 
13. — Tunceli Mebusu Arslan Bora*- i 

nm, Zabıtan ve askerî memnrlaHn maaş
ları hakkındaki 3661 ve 6542 sayılı ka- j 
nunlar hükümlerinden istifade etmiyen I 
bir kısım mütehassıs tabip albayların ı 
da bir üst derece maaşa yükseltilmeleri j 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Millî j 
Müdafaa Vekilinden şifahi suali (6/225) 581 | 

14. — Kocaeli Mebusu Turan Gü-
•neş'in, Çanakkale Mebusu Fatin Rüştü 
Zorlu 'nun NATO nezdindeki Daimî De- I 
legeliğine dair Hariciye Vekilinden şi
fahi suali (6/226) , 581 

15. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'-
in, üçü Temyiz Mahkemesine mensup 16 } 
hâkimin emekliye sevk edilmeleri sebebine j 
dair Adliye Vekilinden şifahi suali 
(6/227) 581 i 

16. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
oğlu'nun, 1952 - 1956 yıllarında hububat 1 
istihsal maliyeti fiyatlarında bir yük- I 
selme olup olmadığına ve 1956 muba- ! 

Sayfa 
yaa fiyatlarında bir artırmanın düşünü
lüp düşünülmediğine dair iktisat ve Ti
caret Vekilinden şifahi suali (6/228) 581 

17. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Aziz-
oğlu'nun, Dicle ve Batman nehirleri üze
rinde kurulması düşünülen baraja dair 
Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/229) 581 

18. — Bursa Mebusu Raif Aybar'm, 
üçü Temyiz Mahkemesine mensup 16 
hâkimin tekaüde sevk edilmeleri sebebi
ne dair Adliye Vekilinden şifahi suali 
(6/230) 581 

19. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'
in, Meclis faaliyetlerini takibeden gazete
cilerin Meclis Gazinosuna girmelerinin ne 
sebeble menedildiğine dair Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Reisinden şifahi 
suali (6/231) 581 

20. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-
m, Devlet Vekili Cemil Bengü'nün 
28 . IV . 1956 tarihinde Şerefli Koçhisar 
kazası, Yenimahalle Demokrat Part i Ocak 
Kongresinde yaptığı konuşmaya dair 
Devlet Vekilinden şifahi suali (6/232) 581 

21. — Burdur Mebusu Fethi Çelik-
baş'm, kalemi teksir aleti addeden hâ
kimler mevcudolup olmadığına ve 3 ü 
Temviz Mahkemesinden olmak üzere 19 
hâkimin ne sebeple emekliye sevk edildik
lerine dair Adliye Vekilinden şifahi su
ali (6/233) 581 

22. — Gümüşane Mebusu Zeki Başa
ğa'nm, Millî Sağhk Plânının tatbik 
edilip edilmiyeceğine ve bu hususta ne 
düşünüldüğüne dair sualine Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekili Nafiz Körez'in, 
şifahi eevabı (6/234) 581:584 

23. — Kayseri Mebusu Osman Nuri 
Deniz'in, Zamantı Irmağı vadisinin bu 
ırmaktan sulanmasını temin edecek tesis
lerin inşası hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Nafıa Vekilinden şifahi suali (6/235) 584 

24. — Kayseri Mebusu Osman Nuri 
Denizi'n, Develi Sultan Sazlığı arazisin
deki bataklığın kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden şi
fahi suali (6/236) 584 
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Sayfa 
25. •— Trabzon Mebusu Enırullah Nut

ku 'nun, yabancı memleketlere sipariş edi
len 17 aded ticaret gemisine dair müna
kalât Vekilinden şifahi suali (6/237) 584 

26. — Trabzon Mebusu Emrullah Nut
ku'nun, Denizcilik Bankası tarafından 
inşa ettirilen «Abidin Daver» şilebine dair 
Müna'kalât Vekilinden şifahi suali (6/238) 584 

27. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, 
kâğıt buhranının izalesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Devlet, İktisat 
ve Ticaret ve işletmeler vekillerinden şifa
hi suali (6/2390 584 

28. — Burdur Mehusu Mehmet öz'bey'-
in, 1954 - 1955 ders yıllarında kadro 
bekliyen öğretmenlerin durumlarını hal için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Ma
arif Vekilinden şifahi suali (6/240) 584 

29. — Seyhan Mebusu Mehmet Ünal-
dı'nııı, Ceyhan kazasında bir lise açılması 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sualine 
Maarif Vekili Ahmet Özel'in şifahi cevabı 
(6/241) 584:585 

30. — İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, 
İsparta 'da kurulan Pamuktaş Pamuk Men
sucat T. A. Ş. İplik Fabrikası için ithal 
edilecek olan makinelerin bedeline dair 
Maliye, İktisat ve Ticaret vekillerinden 
şifahi suali (6/242) 585 

ol. — Bursa Mebusu İbrahim öktenı'-
in, Berne Üniversitesi profesörlerinden 
Tuorun «Medeni Hukuk» adı altında neş
redilmiş olan eserine dair Maarif Vekilin
den şifahi suali (6/243) 585 

32. — Bursa Mebusu İbrahim Öktem'-
in, Bursa Merinos Fabrikası İşletme Şe
finin ne sebeple Bünyan Fabrikasına nak
ledildiğine dair, İşletmeler Vekilinden 
şifahi suali (6/244) 585 

Sayfa 
33. — Malatya Mebusu Nuri Ocakcı-

oğlu'nun, hayvancılığın inkişafı için. ne
ler düşünülüğüne dair Ziraat Vekilinden 
şifahi suali (6/245) 585 

34. — Hatay Mebusu Sekip inal'in, 
Halep ile Antakya ve İskenderun arasında 
muayyen şahıslara yaptırılan otomobil 
seferlerine dair Dahiliye, Maliye ve Güm
rük ve inhisarlar Vekillerinden şifahi su
ali (6/246) 585 

38. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
yabancı matbuatta memleketimizin ikti
sadi durumu hakkında intişar eden yazıla
ra dair Hariciye ve İktisat ve Ticaret ve
killerinden şifahi suali (6/250) 585 

39. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi doçentlerinden 
Aydın Yalcın'm profesörlüğünün tasdik 
edilmemesi sebebine dair Maarif Vekilin
den şifahi suali (6/251) 586 

8. — Arizalar ve telgraflar 586 

35. — Ankara Mebusu Muhlis Ete nm, 
Turist parasının ihdası hususunda ne gibi 

hazırlıklar yapıldığına dair Maliye Veki
linden şifahi suali (6/247) 585 

36. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
köylümüzün boş zamanlarının kıymetlen
dirilmesi ve hayvancılığın inkişafı için 
neler düşünüldüğüne dair Ziraat Vekilinden 
şifahi suali (6/248) 585 

37. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, 
bölge iktisat tetkikleri üzerindeki çalışma
lara devam edilip edilmiyeceğine ve köy
lünün mesken sahibi olabilmesi için yapı
lan hazırlıkların mahiyetine dair iktisat ve 
Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/249) 585 



İ. — SABIK Z 

150 milyon liralık madenî ufaklık para ba
sılmasına dair kanun lâyihasının Muvakkat En
cümende müzakere edilmesi kabul olundu. 

Ruznamede bulunan kanun lâyiha ve teklif
lerinin suallerden önce görüşülmesine dair tak
rir kabul edildi. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşki
lâtı hakkındaki Kanun kabul olundu. 

Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkın
daki kanun lâyihasının heyeti umumiyesinin mü
zakeresi esnasında söz alan Manisa Mebusu 
Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu, beyanatı sırasında 
Hükümeti tahkir edici sözler sarf ettiğinden Ri
yasetin ikazlarına ve sözlerini geri alması ihtarla
rına rağmen geri almadığından bir inikada 
mahsus olmak üzere kendisinin Meclisten, haka
reti tazammun eden sözlerinin de zabıttan çıka
rılmasına karar verildi. 

Şifahi sual 
1. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm, An

kara ve İstanbul Cumhuriyet müddeiumumileri
nin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde cereyan 

Teklif 
1. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nm, Çavuş 

ve uzman çavuş Kanununun 11 nci maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi (2/347) (Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
2. — Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 

sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ile 
bir bent eklenmesine dair kanun lâyihası ile 
Tekirdağ Mebusu Samim Yücedere ve İstanbul 
Mebusu Necmi Ateş'in, Gayrimenkul kiraları 
hakkındaki 6570 sayılı Kanuna bir madde ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Dahiliye Encü
meni mazbatası (1/465, 2/290) (Ruznameye) 

3. — Aydın Mebusu Cevat Ülkü'nün, Arzu
hal Encümeninin 16 .1.1956 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 2586 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal 
Encümeni mazbatası (4/183) (Ruznameye) 

4. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ-

HT HULÂSASI 

Aynı mevzuda konuşan Kırşehir Mebusu Os
man Bölükbaşı'nm dahi sözleri arasında haka-
rekti tazammun eden kısımlar bulunduğu anla
şıldığından Divanı Riyaset tarafından zabıtlar 
tetkik edilerek hakaret mânasını taşıyan cüm
lelerin çıkarılması için Riyaset Divanına salâ
hiyet verilmesi kabul olundu. 

Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkında
ki Kanun kabul edildi. 

29 . V I . 1956 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili 
Tokad Mebusu 

İhsan Baç 

Kâtip Kâtip 
Hakkâri Mebusu Kayseri Mebusu 
Übeydullah Seven Ömer Mart 

eden müzakerelerin hepsinin neşredilemiyeceği 
hakkında gazetecilere tenbihatta bulundukları
nın doğru olup olmadığına dair şifahi suali, Ad
liye Vekâletine gönderilmiştir. (6/253) 

lı (1), sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlü
ğü kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/446) (Ruznameye) 

5. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ziraat Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/451) (Ruznameye) 

6. — Konya Mebusu Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve 449 ncu ve 450 nci 
maddelerinin meriyetten kaldırılması hakkında 
kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(2/209) (Ruznameye) 

7. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 
6136 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası ile Giresun Mebusu Abdul
lah İzmen'in, Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın
daki Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 

Sual 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 
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kanun teklifi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/462, 2/277) (Ruznameye) 

8. — Kars Mebusu Sırrı Atalay ve Kırşehir 
Mebusu Osman Alişiroğlu'nun teşriî masuniyet
lerinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit Encümen mazbataları 
(3/328) (Ruznameye) 

9. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'nun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/352) (Ruznameye) 

10. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'nun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatas (3/353) (Ruznameye) 

11. — Kars Mebusu Sırrı Atalay ve Kırşe
hir Mebusu Osman Alişiroğlu'nun teşriî masu
niyetlerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/370) (Ruznameye) 

- 12. — Gazianteb Mebusu Salâhattin Ünlü'-
nün, teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Ad
liye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/346) (Ruznameye) 

13. — Kastamonu Mebusu Ziya Termen'in. 

I teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş 
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adli
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/347) (Ruznameye) 

14. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'-
ııın, teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep muhtelit 
Encümen mazbatası (3/348) (Ruznameye) 

15. -— Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'-
mn, teşrirî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümen mazbatası (3/350) (Ruznameye) 

16. — Kocaeli Mebusu Sefer Göksel'in, teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/351) (Ruznameye) 

j 17. — Kastamanu Mebusu Ziya Termen'in, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş-

I vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adli
ye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
men mazbatası (3/371) (Ruznameye) 

18. — Urfa Mebusu Aziz özbay'm, teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 

j tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encü-
I menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz-
! hatası (3/372) (Ruznameye) 



B Î R Î N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

* REİS — Reisvekili îhsan Baç 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), ÜbeyduUah Seven (Hakkâri) 

3. 

REÎS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Konya mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

REÎS Celseyi açıyorum, efendim. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMÜMlYEYE MÂRUZÂTI 
3SK-". 
1. — İktisat ve Ticaret Vekili Z ey yat Manda-

linci'nin Avrupa Konseyi İktisadi Asamblesin
den istifa ettiğine dair takriri (4/222) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
İktisat ve Ticaret Vekilliğini ifa etmekliğim 

dolayısiyle, Avrupa Konseyindeki vazifeme de
vama imkân olamıyaeağmdan, mezkûr vazifeden 
affım hususuna müsaadelerini derin saygılarımla 
rica ederim. 

İktisat ve Ticaret Vekili 
Zeyyat Mandalinci 

5. — SEÇİMLER 

1. — Avrupa Konseyi îstişari Asamblesine 
âza seçimi 

REİS — Zeyyat Mandalinci arkadaşımızın 
Ticaret Vekâletine tâyin edilmesi dolayısiyle Av
rupa Konseyi için bir âzalık açılmıştır. Bunun 
için seçim yapılacaktır. Müsaade buyurursanız 
kutuyu dolaştırmak suretiyle seçimi yapalım. 
(Bravo Reis sesleri) 

Seçimi tasnif için bir heyet seçiyoruz. 
Fikret Piliz, (Kırklareli). (Yok sesleri) 
Necati Diken, (Zonguldak). (Burada sesleri) 
İhsan Karasioğlu, (Çanakkale). (Yok sesleri) 
Osman Kapani, (izmir). (Yok sesleri) 
Hüseyin Ülkü, (Niğde). (Yok sesleri) 

Nusret Kirişcioğlu, (Zonguldak). (Burada 
sesleri) 

Sebati Ataman, (Zonguldak). (Burada ses
leri) 

Ruzname ile alâkalı bir takrir vardır, oku
yoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallere ve di

ğer işlere takdimen görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet Aydmer 

REİS — Takriri kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

6. —MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 

1. — Türk Ticaret Kanunu lâyihası ve Ad
liye Encümeni mazbatası (1/150) (1) 

2. — Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe 
giriş ve uygulanma şekli hakkında kanun lâyi
hası ve Adliye Encümeni mazbatası (1/151) (2) 

(1) 198 ve 198 e ek sayılı matbualar zaptın 
sonundadır. 

(2) 199 ve 199 a ek sayılı matbualar zaptın 
sonundadır. 

REİS — Türk Ticaret Kanunu lâyihası ile 
Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve 
uygulanma şekli hakkındaki kanun lâyihasının, 
yalnız maddeleri üzerinde vukubulacak tadil 
tekliflerinin takdimen ve müstacelen müzakere 
yapılarak kül halinde reye arz edilmesi hususu 
evvelce Umumi Heyetin tasvibine iktiran etmiş
tir. 

Maddeler üzerinde hiçbir tadil teklifi veril
mediği için evvelâ Türk Ticaret kanunu lâyiha-
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sim, hata ve sevap cetvelleriyle birlikte kül ha- I 
linde reyinize arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Keza, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe 
giriş ve uygulanma şekli hakkındaki kanun lâ
yihasını hata ve sevap cetvelleriyle birlikte kül 
halinde reyinize arz ediyorum : Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — 50 milyon liralık iç istikraz akdi hak
kında kanun lâyihası ve 31 aliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/426) 

REÎS — 81 nci inikatta heyeti umumiyesi 
üzerinde söz açılmıştı Söz Maliye Vekili Nedim 
ökmen 'indir. 

MALÎYE VEKÎLÎ NEDÎM ÖKMEN (Ma-
raş) — Muhterem arkadaşlarım, Pazartesi celse
sinde bulunmadığım için Kocaeli Mebusu Ekrem 
Alican'm konuşmalarını zabıtlardan tetkik et
tim. Müsaadenizle, arkadaşımızın sözlerini bir 
bardak suda fırtına koparmak şeklinde telâkki 
edeceğim. (Soldan, doğru sesleri) 

1955 bütçesi, kabul buyurduğunuz şekilde 
151 milyon lira açıktı. Henüz devri mahsubu hi
tama ermediği için hakiki ve katî varidat ve 
sarfiyatı tesbit etmeye imkân bulamadık. 

Bu yıl bütçesinin açığını kabul buyurdunuz, 
bunun da hakiki miktarını şimdiden tesbit et
mek kabil değildir. Bütçe açıktır, bunu Yüksek 
Meclisiniz ve efkârı umumiyeden saklıyacak de
ğiliz. Hakiki açık hesabı katî kanunlariyle hu
zurunuza gelecektir. 

1955 senesinde Amortisman Sandığı tarafın
dan akdedilerek plase edilmiş 50 milyon liralık 
tahvillerin, bütçe açığının bir kısmını kapatmak 
üzere Hazineye devrinden başka bir mâna taşı
mamaktadır. Kanunun kabulünü rica ederim. 

REÎS — Kanunun heyeti umumiyesi üzerin
de başka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilme
sini yüksek reylerinize arz ediyorum : Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. j 

Müstaceliyetle müzakeresi hakkında takrir 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 
Gündemin birinci müzakeresi yapılacak mad

deleri meyanmda bir numaralı sırayı işgal eden 
iç istikraz akdini mutazammm kanun lâyihası
nın müstaceliyetle müzakeresini arz ve teklif 
ederim. Maliye Vekili 

Nedim ökmen I 

. 1956 C : 1 
REİS — Müstaceliyetle müzakeresini reyi

nize arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul dilmiştir. 

50 milyon liralık iç^istikraz akdi hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Amortisman ve Kredi Sandığı 
tarafından 6115 sayılı Kanun gereğince ihrac-
olunan 1955 istikrazı ikinci tertip tahvillerden 
mütehassıl 50 milyon lirayı, 1955 malî yılı Mu-
vazenei Umumiye Kanununun 3 ncü maddesin
de yazılı açığın kapatılmasında istimal edilmek 
üzere devralmaya ve varidat kaydetmeye Maliye 
Vekili mezundur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince dev
ralınacak 50 milyon liralık istikraz için Amor
tisman ve Kredi Sandığı tarafından yapılan 
ihraç masrafları ile bu istikrazın 1956 yılına 
ait mürettebatı aynı yıl devlet borçları bütçe
sinin 806 ncı faslının 66, 67 ve 68 nci madde
lerine mevzu tahsisattan ve itfa plânı gereğince 
tediye edilecek mütaakıp yıllar mürettebatı da 
taallûk ettikleri yıl bütçelerinin devlet borçla
rı kısmına bu maksatla konulacak tahsisattan 
adı geçen sandığa ödenir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur, kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Kanun lâyihasının heyeti umumiyesini açık 
reylerinize arz ediyorum. 

Reye iştirak etmiyen arkadaş kaldı mı, efen
dim i 

4. — Ankara'nın Ege mahallesinde tutunan 
4872 ada 1 parsel numaralı arsanın satışı hak*-
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kında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe endi- \ 
menleri mazbataları (1/445) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen yok. Maddelere geçilmesini yüksek reyle
rinize arz ,̂ ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Ankara'nın Ege mahallesinde bulunan 4872 
ada 1 parsel numaralı arsanın satışı hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Ankara'nın Ege mahallesin
de bulunan ve mülkiyeti Hazineye aidolan 4872 
ada 1 parsel numaralı arsayı, gayelerine uygun 
tesisler vücuda getirmek maksadiyle, resmî da
irelere İktisadi Devlet Teşekküllerine veya ban
kalara rayiç fiyata göre bedel takdiri suretiyle, 
yahut 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre sat
maya Maliye Vekili mezundur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

5. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, 
Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattı-
rılması hakkındaki 3573 sayılı Kanunun An-' I 
teb fıstığı ve harnupluklara da teşmili hak
kında kanun teklifi ve Ziraat ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/56) (2) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz ' 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

(1) 207 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 209 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

1956 O : 1 
Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattı-
rılması hakkındaki 3573 sayılı Kanunun sakız 
ve nevileriyle harnupluklara da teşmiline dair 

Kanun 

MADDE 1. — Anteb fıstığı ve harnupluk 
tesisi için sakız (Pistaeia) nevileri olan me-
nengiç (Pistaeia Terebintbus L.) buttun 
(Pistaeia Khinjuk), yabani sakız («Mez-
deki sakızı (Pistaeia Lentiscus L.), âdi sakız 
(Pistaeia mutica ,Fisch), Filistin sakızı (Pis
taeia Palestina, Boiss») ağaçlarını aşılamak su
retiyle istifade etmek istiyenler hakkında zey
tinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılma-
sma dair olan 3573 sayılı Kanun ile mezkûr 
kanunun 14 ncü maddesini değiştiren 3669 
sayılı Kanun ve bu kanunlara göre çıkarılan 
nizamnameler aynen tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — B u tatbikat sakız ve nevi-
lerinin ve yabani harnupluklarm ayrı bulun
dukları yerlerde ayrı ayrı yapılabileceği gibi, zey
tin, sakız ve nevileriyle yabani harnupluklarm 
karışık olarak bulundukları yerlerde dahi bir 
arada tesis olunabilir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ad
liye, Dahiliye, İktisat ve Ticaret ve Ziraat Ve
killeri yerine getirir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yo. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kanun teklifinin birinci müzakeresi bitmiş
tir. 

6. — Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Bandığına bağlı i§çilere mesken yaptırmaları 
için borç para verilmesine dair olan 6096 
sayılı Kanunun 6302 sayılı Kanunla muaddel 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka-
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nun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/421) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka* 
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi arz ediyorum. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı
na bağlı işçilere mesken yaptırmaları için borç 
para verilmesine dair olan 6096 sayılı Kanunun 
6302 sayılı Kanunla muaddel birinci maddesi

nin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6096 sayılı Kanunun 6302 sa
yılı Kanunla muaddel birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirimiştir: 

«Madde 1. — Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığına bağlı ve sandığa intisap
ları 8 seneyi doldurmuş olan işçilere mesken 
yaptırmak üzere, sandık ihtiyat sermayesinin 
% 90 mı geçmemek kaydı ile idare Meclisinin 
her sene için tesbit edeceği miktar döner serma
ye olarak kullanılır. 

Bir işçiye verilecek borç miktarı, arsa bedeli 
dâhil, on bin liradan fazla olamaz.» 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yotur, 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 6302 sayılı Kanun kaldırıl
mıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihine kadar 7 500 lira ile inşaata girişmiş 
olup ikraz edilen miktarın kifayetsizliği sebebiyle 
inşaatını bitirmiyen veya piyasaya borçlanmak 
suretiyle ikmal edenlere mühendis sitüasyon ra
poruna istinadetmek şartiyle birinci maddedeki 
miktar kadar ve aynı esaslar dairesinde ikraza-
ta devam olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

(1) 211 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me

riyete girer. 
RElS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Bu kanun lâyihasının birinci müzakeresi bit
miştir. 

Seçime iştirak etmiyen arkadaş kaldı mı? 
Yok. Seçim için rey verme muamelesi sona er
miştir. 

7. — 6368 sayılı Kanunla tasdik olunan Mil
letlerarası Sağlık Nizamnamesinin bâzı madde
lerini tadil eden Ek Nizamnamenin tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet encümenleri mazbataları 
(1/388) (1) 

RE IS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen yoktur. Maddelere geçilmesini yüksek rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6368 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletlerarası 
Sağlık Nizamnamesinin bâzı maddelerini tadil 
eden Ek Nizamnamenin tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — 6368 sayılı Kanunla tasdik 
olunan Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin bâ
zı maddelerini tadil eden Ek Nizamname tasdik 
olunmuştur. 

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(1) 212 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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REÎS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bit

miştir. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti hükümetleri arasın
da imzalanan «Orta vadeli pamuk ve buğday 
Anlaşmasına mütedair Protokol» ün kabulü hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret 
encümenleri mazbataları (1/313) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen yoktur. Maddelere geçilmesini yüksek rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti Hükümetleri arasında imza-
lanan (Orta vadeli pamuk ve buğday Anlaşma

sına mütedair Protokol) ün kabulü hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükü
metleri arasında 8 Mayıs 1955 tarihinde Bel-
grad'da imzalanan Orta vadeli pamuk ve buğ
day Anlaşmasına mütedair Protokol kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bit
miştir. 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, Ame
rika Birleşik Devletleri arasında emtia mübade
lesi ve hububat satışlarına dair Anlaşmanın ve 
ekinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hari-

(1) 214 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

i. 1956 0 : 1 
I ciye ve Ticaret encümenleri mazbataları (1/281) 

I (1) 
I REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz isti-
| yen yok. Maddelere geçilmesini yüksek reyleri-
î nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında emtia mübadelesi 
ve hububat satışlarına dair Anlaşmanın ve eki

nin tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
emtia mübadelesi ve hububat satışlarına dair 15 
Kasım 1954 tarihli Anlaşma ve eki tasdik olun
muştur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bit
miştir. 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasında emtia mü
badelesine ve hububat satışına dair akdedilen 
Ek Anlaşmanın ve merbutlarının tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye, Ziraat ve Ti
caret encümenleri mazbataları (1/347) (2) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini yüksek reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında emtia mübadelesine 
ve hububat satışına dair akdedilen Ek Anlaş-
manın ve merbutlarının tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü-

(1) 215 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 216 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında emtia mübadelesi ve hububat satışına 
dair akdedilen 28 Nisan 1955 tarihli Ek Anlaş
ma ve merbutları tasdik olunmuştur. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bit
miştir. 

50 milyon lira iç istikraz akdine dair Ka
nuna rey vermiyen arkadaş var mı? Rey topla
ma muamelesi bitmiştir. 

11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Halk Cumhuriyeti arasında 1 Nisan 
1955 - 31 Mart 1956 devresindeki mal mübade
lelerine mütedair olan ve 3 Mayıs 1955 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Protokol ile eklerinin ve 
S Mayıs 1955 tarihinde Belgrad'da imzalanan, 
26 Şubat 1953 tarihli Ödeme Anlaşmasına Ek 
Protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 
(1/312) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti arasında 1 Nisan 1955 - 31 
Mart 1956 devresindeki mal mübadelelerine mü
tedair olan ve 3 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'
da imzalanan Protokol ile eklerinin ve 8 Mayıs 
1955 tarihinde Belgrad'da imzalanan, 26 Şubat 
1953 tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün 

tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında 

(1) 218 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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[ 1 Nisan 1955 - 31 Mart 1956 devresindeki mal 

mübadelelerine mütedair olan ve 3 Mayıs 1955 
tarihinde Ankara'da imzalanan Protokol ile ek
leri ve 8 Mayıs 1955 tarihinde Belgrad'da imza
lanan, 26 Şubat 1953 tarihli ödeme Anlaşması
na Ek Protokol tasdik edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDPJ 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bitmiş
tir. * 

12. — Amerikan vatandaş ve şirketlerinin 
memleketimizde yapacakları yatırımların İkti
sadi İs Birliği İdaresince garanti edilmesine dair 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye, Ticaret ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/63) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tıyen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize arz 

I ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Amerikan vatandaş ve şirketlerinin memleketi
mizde yapacakları yatırımların îktisadi î ş Bir
liği İdaresince garanti edilmesine dair Anlaş

manın tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Amerikan vatandaş ve şirket
lerinin memleketimizde yapacakları yatırımların 
İktisadi İş Birliği İdaresince (ECA) garanti 
edilmesine ve bu hususta hükümetimizce göste
rilecek teminata mütedair 15 Kasım 1951 tarihli 
Anlaşma ile, bu teminatın E. R. Squibb and 

I Sons firmasına teşmili hakkındaki aynı tarihli 
Ek Anlaşma onanmıştır. 

(1) 220 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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RE IS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bitmiş
tir. 

13. — Islahı Hayvanat Kanununun 37 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Ziraat, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbatalar^ (1/430) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini yüksek rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Islahı Hayvanat hakkındaki 904 sayılı Kanu
nun 37 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna muvakkat bir madde eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 7 . VI . 1926 tarihli ve 904 
sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 37 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 37. — Damızlığa elverişli olduğu
na dair şahadetnameyi haiz bulunan aygır, kıs
rak, tay, boğa, iriek, düve, koç, toklu, kuzu, 
(kılkeçi hariç) teke, keçi, çepiç, oğlak, do
muz ve her çeşit tavuk, hindi, kaz ve ördekle
rin erkek ve dişileriyle yavruları ithal ve güm
rükle ilgili her türlü vergi ve resimlerden mu
aftır.» 

REİS —• Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun hüküm
leri 1 . IV . 1956 tarihinden sonra memlekete 

(1) 229 sayılı matbua zaptın sonunladır. 
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gelmiş ve henüz gümrük ve resimleri ödenme
miş kümes hayvanları şümulüne giren hayvan
lar hakkında da tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya, Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye, 
Gümrük ve İnhisarlar ve Ziraat vekilleri me
murdur. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bit
miştir. 

14. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve Yem 
Kanununa ek kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/375) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve Yem Kanunu
na ek Kanun 

MADDE 1. — Askerî makamlar tarafından 
verilen yakalama veya tevkif müzekkeresine 
müsteniden yakalanan veya tevkif edilen sivil
ler er gibi iaşe olunurlar. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1288 tarihli îdarei Askeriye 
Nizamnamesinin 168 nci maddesi kaldırılmış
tır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti-
beren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

(1) 227 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya, Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

Tasnif heyetinin mazbatasını okuyoruz efen
dim. 

Yüksek Reisliğe 
Avrupa Konseyi îstişari Meclisi âzalığı için 

yapılan seçime 295 zat katılmış ve neticede Gi
resun Mebusu Hamdi Bozbağ (295) reyle seçil
miştir. 

Saygılarımızla arz ederiz. 

Âza Âza 
Zonguldak Mebusu Zonguldak Mebusu 

Sebati Ataman Necati Diken 
Âza 

Zonguldak Mebusu 
Nusret Kirişcioğlu 

Yapılan seçimler sonunda 295 rey almış olan 
Hamdi Bozbağ âzalığa seçilmiştir. Kendisine 
muvaffakiyet dileriz. 

50 milyon liralık iç istikraz akdi hakkında id 
kanun lâyihasına (272) arkadaş iştirak etmiş. 
lâyiha (272) reyle kanuniyet kesbetmiştir, 
arz ederim. 

15. — Anıt - Kabir'in her türlü hizmetlerinin 
Maarif Vekâletince ifasına dair kanun lâyihası 
ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/322) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen yok. Maddelere geçilmesini yüksek reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Anıt - Kabir'in, her türlü hizmetlerinin Maarif 
Vekâletince ifasına dair kanun 

MADDE 1. — Ankara'da Atatürk'ün Aziz 
na'şmın medfun bulunduğu Anıt - Kabir ' in her 
türlü hizmetlerinin ifasına ve Atatürk 'ün ha
yat ve hâtırasiyle alâkalı müze, kütüphane, ve 
sair tesislerin vücuda getirilmesine ve bakımı
nın teminine Maarif Vekâleti memurdur. 

(1) 228 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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RElS — Söz itiyen yok. Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Maarif Vekâleti merkez teş
kilâtı ve vazifelerine, dair 2287 sayılı Kanunu 
tadil eden 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) numa
ralı cetvelin IX. müzeler bölümüne, bu kanuna 
bağlı cetveldeki kadrolar eklenmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 28 . I I . 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya, icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

16. — Trabzon Mebusu Sabri Dilek ile Gi-
pesun Mebusu Abdullah İzmen'in 5887 sayılı 
Harçlar Kanununun 125 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Adliye, 
{Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/163,2/173) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen yok.. Maddelere geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, bu kanun teklifi hakkında müs
taceliyet takriri vardır, okuyoruz : 

yüksek Reisliğe 
Trabzon Mebusu Sabri Dilek ile Giresun 

Mebusu Abdullah izmen'in, 5887 sayılı Kanu
nun 125 nci maddesinin müstaciliyetle müzake
resini arz ederim. 

Adliye Encümeni Reisi 
yerine M. M. 

Çanakkale Milletvekili 
Servet Sezgin 

REÎS — Takrirde bu kanunun müstaceliyet
le görüşülmesi teklif edilmektedir. Bu hususu 

(1) 230 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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yüksek reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Harçlar Kanununun 125 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5887 sayılı Harçlar Kanu
nunun 125 nei maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 125. — Tebliğden başka bir muame
le yapmak için makamından uzaklaşmaya mec
bur olan hâkimler, C. mddeiumumileri ve icra 
ve iflâs memurlariyle adlî tabiplere, Adliye 
başkâtipleri ile kâtiplere, mübaşir ve müstah
demlere yol masraflarından başka aşağıdaki 
şekilde yol tazminatı verilir.: 

Daireden uzaklaşmayı ieabettiren iş, mah
kemenin bulunduğu belediye hudutları dâhi
linde ise, beher iş için yedişer lira yol tazmi
natı verilir. Bu miktar bir günde yirmi lirayı 
geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı ieabettiren iş, mah
kemenin bulunduğu belediye hudutları hari
cinde ise, beher iş için on lira yol tazminatı 
verilir. Bu miktar bir günde (28) lirayı ge
çemez. 

Daireden uzaklaşmayı ieabettiren işlerin bir 
kısmı mahkemenin bulunduğu belediye hudutla
rı dâhilinde, bir kısmı haricinde ise, beledi
ye hudutları içinde olan beher iş için yedi
şer lira, belediye hudutları dışında olan 
beher iş için on lira yol tazminatı verilir. 
Bu miktar bir gün için (28) lirayı geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı ieabettiren birden 
ziyade iş olursa, mümkün oldukça işler aynı 
günde yapılır. 

Görülen işler birden ziyade ise, yol mas
rafı mesafe nazara alınarak mütenasiben; 
yol tazminatı da yakardaki fıkralarda göste
rilen esaslar dairesinde mütenasiben taksim 
olunur. 

Adliye başkâtipleri ile kâtipler için bu 
miktarların üçte ikisi, mübaşir ve müstah
demler için yarısı ödenir. 

Yol masrafı ile tazminat, ilgili şahıslar 
tarafından işin ifasından evvel emaneten mak
buz mukabilinde vezneye yatırılarak buna 
mahsus bir deftere kaydedilir, keşfi ve mua-

6.1956 O : 1 
| meleyi mütaakıp yapılan sarfiyat bir zabıtla 

tevsik olunarak bakiyesi alâkalı şahsa iade 
olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun tümünü yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihası, kanuniyet kesbetmiştir. 

17m — Türkiye Cumhuriyeti İle Pakistan 
Hükümeti arasında Hava servislerine ait An
laşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye ve Münakalât encümenleri mazbata
ları (1/424) 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi üze
rinde söz istiyen yok. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan 
Hükümeti arasında Hava Servislerine ait An

laşmanın tasdiki hakkında kanun 

MADDE 1. — Karaşi'de 2 Kasım 1955 ta
rihinde akit ve imza edilmiş olan «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan Hüküme
ti. arasında Hava Servislerine ait Anlaşma ile 
bu Anlaşmaya» bağlı bulunan Ek tasdik edil
miştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

(1) 233 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci müzakeresi bit
miştir. 

7. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Kütahya Mebusu Ahmet îhsan Gür-
soy'un, memleketimizde bir klâsik okul açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Maarif Veki
linden şifahi suali (6/205) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? 
Olmadığına göre suali gelecek inikada talik 

ediyoruz. 

2. — Bolu Mebusu Lûtfi Oğultürk'ün, ak-
len ve ruhen gen kalmış çocukların eğitimi 
için bütçeye mevzu tahsisat hakkında Madrif 
Vekilinden şifahi suali (6/214) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok ses
leri) Sual sahibi olmadığından gelecek İnikada 
bırakılmıştır. 

S. — Diyarbakır Mebusu Mustafa Ekinci
nin, Millî Müdafaa Vekaletinin ve Erkânı Har-
biyei Umumiye Reisliğinin vekâleten idare edil
meleri sebeplerine dair Başvekilden şifahi su
ali (6/217) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok ses
leri) Sual sahibi olmadığından gelecek înikada 
bırakılmıştır. ' 

4. — Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'in, 
Hükümet programına dair Başvekilden şifahi 
suali (6/218) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok ses
leri) Sual sahibi olmadığından gelecek înikada 
bırakılmıştır. 

5. — Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, bina 
yapımını teşvik ve izinsiz yapılan binalar hak
kındaki 6188 sayılı Kanunun tatbikinden ne 
gibi bir netice elde edildiğine ve gecekondular
da oturun vatandaşlara tapularının ne zaman 
verilebileceğine dair Başvekilden şifahi suali 
(6/210) 

leri) Sual sahibi olmadığından gelecek înikada 
bırakılmıştır. 

6. — Bolu Mebusu İhsan Gülez'in, Gayri
menkul kiraları hakkındaki Kanuna göre kira 
takdiri için Ankara ve İstanbul'da belediye en
cümenlerine vukubulan müracaatların neticesine 
ve bugünkü kira rejimine dair Başvekilden şifahi 
suali (6/215) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
Sual sahibi olmadığından gelecek inikada bıra
kılmıştır. 

7. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, ikti
sadi gidişin seyrini değiştirecek zecri tedbirler 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
İktisat ve Ticaret Vekilinden şifahi suali (6/219) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
Sual sahibi olmadığından gelecek inikada bıra
kılmıştır. 

8. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, 1955 
yılı bütçesinin varidat tahsilâtına ve masraf tah
sislerinden kullanılmış miktarların yekûnuna 
dair Maliye Vekilinden şifahi suali (6/220) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
Sual sahibi olmadığından gelecek inikada bıra
kılmıştır. 

9. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, bâzı. 
gazete muhabirlerinin Çankaya civarında sebep
siz olarak karakola götürüldükleri hakkındaki 
iddianın doğru olup olmadığına dair Dahiliye 
Vekilinden şifahi suali (6/221) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
Sual sahibi olmadığından gelecek inikada bıra
kılmıştır. 

10. — Kastamonu Mebusu Ziya Termenin, 
üç gazete muhabirinin karakolda dövüldükleri-

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok ses- I ne dair İstanbul gazetelerinde intişar eden ha-
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berin doğru olup olmadığı hakkında Dahiliye 
Vekilinden şifahi suali (6/222) 

REİS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
Sual sahibi olmadığından gelecek inikada bıra
kılmıştır. 

11. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, su
bay sınıfına nakledilen astsubayların miktarına 
ve bu hususta tatbik edilen usuüere dair MiUi 
Müdafaa Vekilinden şifahi suali (6/223) 

REİS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
Sual sahibi olmadığından gelecek İnikada bıra
kılmıştır. 

12. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, 
Amerikan yardımından verilen kamyonlarla bul
dozer iş makinelerinin kullanılma şekli hakkında 
MUM Müdafaa Vekilinden şifahi suali (6/224) 

REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
Sual sahibi olmadığından gelecek İnikada bıra
kılmıştır. 

13. — Tunceli Mebusu Arslan Bora'nın, Za
bıtan ve askerî memurların maaşları hakkındaki 
3661 ve 6542 sayılı kanunlar hükümlerinden is
tifade etmiyen bir kısım mütehassıs tabip albay
ların da bir üst derece maaşa yükseltilmeleri hak
kında ne düşünüldüğüne dair MiUî Müdafao Ve
kilinden şifahi suali (6/225) 

REİS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
Sual sahibi olmadığından gelecek İnikada bıra
kılmıştır. 

14. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Ça
nakkale Mebusu Fatin Rüştü Zorlu'nun NATO 
nezdindeki Daimî Delegeliğine dair Hariciye Ve
kilinden şifahi suali (6/226) 

REİS — Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
Sual sahibi olmadığından gelecek İnikada bıra
kılmıştır. 

15. — Kırşehir Mebusu T ahir Taşer'in, üçü 
Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâkimin emek
liye sevk edilmeleri sebebine dair Adliye Vekilin
den şifahi suali (6/227) 

REÎS —• Sual sahibi burada mı? (Yok sesleri) 
Sual sahibi olmadığından gelecek İnikada bıra
kılmıştır. 

16. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, 1952 - 1956 yıllarında hububat istihsal ma-
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liyeti fiyatlarında bir yükselme olup olmadığına 
ve 1956 mubayaa fiyatlarında bir artırmanın 
düşünülüp düşünülmediğine dair İktisat ve Tica-

' ret Vekilinden şifahi suali (6/228) 

REİS — Yusuf Azkoğlu burada mı efendim? 
(Yoktur besleri) Gelecek İnikada bırakılmıştır. 

17. — Diyarbakır Mebusu Yusuf Azizoğlu'-
nun, Dicle ve Batman nehirleri üzerinde kurul
ması düşünülen baraja dair Nafıa Vekilinden şi
fahi suali (6/229) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
Yoktur. Cfelecek İnikada bırakılmıştır. 

18. — Bursa Mebusu Raif Aybar'ın, üçü 
Temyiz Mahkemesine mensup 16 hâkimin tekaüde 
sevk edilmeleri sebebine dair Adliye Vekilinden 
şifahi suali (6/230) 

REİS — Sual sahibi burada mı efendim? 
Yoktur. Gelecek İnikada bırakılmıştır. 

19.'— Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Mec-
Us faaliyetlerini takibeden gazetecilerin Meclis 
Gazinosuna girmelerinin ne sebeple menedildiği-
ne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisinden 
şifahi suali (6/231) ( 

REİS —- Sual sahibi burada mı efendim? 
Yoktur. Gelecek İnikada bırakılmıştır. 

20. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaf'm, 
Devlet Vekili Cemil Bengü'nün 28 . IV . 1956 
tarihinde Şerefli Koçhisar kazası, Yenimahalle 
Demokrat Parti Ocak Kongresinde yaptığı ko
nuşmaya dair Devlet Vekilinden şifahi suali 
(6/232) 

REÎS — Takrir sahibi burada mı efendim? 
Yoktur. Gelecek İnikada bırakılmıştır. 

21. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, ka
lemi teksir aleti addeden hâkimler mevcudolup 
olmadığına ve 3 ü Temyiz Mahkemesinden ol
mak üzere 19 hâkimin ne sebeple emekliye sevk 
edildiğine dair Adliye Vekilinden şifahi suali 
(6/233) 

REİS — Takrir sahibi burada mı efendim? 
Yoktur. Gelecek İnikada bırakılmıştır. 

22. — Gümüşane Mebusu Zeki Başağa'mn, 
Millî Sağlık Plânının tatbik edilip edilmiyeceği-
ne ve bu hususta ne düşünüldüğüne dair suali-
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ne Sıhhat ve tçtimai Muavenet Vekili Nafiz Kö-
rez'in şifahi cevabî (6/234) 

REÎS — Takrir sahibi buradadır .Sağlık Ve-
kili de buradadır. Takriri okuyoruz, efendim. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıda yazılı sual takririmin Sağlık Bakan

lığınca sözlü olarak cevaplandırılmasına tavas
sutunuzu saygı ile rica ederim. 

Gümüşane Mebusu 
Z. Başağa 

Bugün takibedilmekte olan sağlık politika
sının, Garp memleketlerinde takibedilen usule 
uygun olmadığı bir vakıadır. Bu yüzden devle
tin daha ağır külfetlere katlanmasına rağmen 
vatandaş sağlığı arzu edilen bir seviyeye ulaş
tırılamamaktadır. Bunu hisseden Sağlık Bakan
lığı millî sağlık plânı namiyle on yıllık bir prog
ram çizmiş fakat bunun kanuniyet kesbetmesi 
bir türlü mümkün olamamıştır. 

Bugünkü aksak sistemin devam edip .etmiye-
ceğini işbu millî sağlık plânının tatbik edilip 
edilmiyeceğinin ve bu hususta hükümetin ne dü
şündüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ve
kilinden izahat vermesini saygılarımla rica ede
rim. 

BEÎS — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili, 
buyurun. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ NAFİZ KÖREZ (Manisa) — Aziz arkadaş
lar; Gümüşane Mebusu muhterem Zeki Baş
ağa'nm sualine cevabımızı arz ediyorum. 

10 yıllık millî sağlık programı,. memleketin 
ayrılacağı muhtelif sağlık bölgelerini kendi ih
tiyaçlarına yetecek şekilde sağlık tesisleriyle teç
hiz ve bunlar için gerekli personel yetiştirme
yi istihdaf etmektedir. 

Bu gayeye erişmek üzere mezkûr program 
koruyucu hekimliğe ait olanlar hariç, bütün 
hastane yataklarının ücretli olmasını, askerî 
hastanelerden maada bütün tıbbi tesislerin Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâleti emrinde yer
leştirilmesini, memurlarla işçiler için mecburi, 
halk için ihtiyari bir sağlık sigortası kurulma
sını hedef tutmaktadır. 

Bunun için de 10 yıllık, 1 milyar 100 mil
yon Türk lirası tutacak finansman masrafı ser
mayesine devletin de iştirak edeceği bir banka 
vasıtasiyle temin edilecektir. 
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Bu programın tatbikini kolaylaştıracak olan 

bir teşkilât kanunu da hazırlanmış bulunmakta
dır. Halen Umumi Personel Kanununun çıkma
sına ve malî kaynaklar bakımından müsait in
kişaflar husulüne intizar edilmektedir. Bu ara
da sağlık işlerimizi mevcut programa ve plân
larımıza göre yürütmekte devam edeceğiz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Zeki Başağa. 
ZEKİ BAŞAĞA (Gümüşane) — Muhterem 

arkadaşlar; muhterem Sağlık ve Sosyal Yardım 
Vekilinin verdiği cevaplardan dolayı kendisine 
teşekkür ederim. Hepiniz bilirsiniz ki, insan 
sağlığı bir cemiyetin temelini teşkil eder. Bu 
bakımdan insan sağlığına en büyük çapta ehem
miyet verilirse o cemiyetin de temellerinin o 
nispette kuvvetli olacağı pek tabiîdir. Bizim 
bugün memleketimizde cari olan sağlık politi
kamızın arzu ettiğimiz bir neticeye doğru git
mediğini maalesef itiraf etmek mecburiyetin
deyiz. Bunun muhtelif sebepleri vardır. Ev
velâ bugünkü sağlık teşkilâtı kurulduğu zaman 
memleket büyük badireden henüz kurtulmuş 
bulunuyordu. Bununla beraber Sağlık Bakanlı
ğının sadece teşkilâtı itibariyle bugün dünya
da modern mânada anladığımız teşkilâtın ufak 
tefek bâzı değişiklikleriyle beraber hemen he
men aynı olduğunu kabul etmek mecburiyetin
deyiz. Ancak, tatbikatta iş tamamiyle değişi
yor. Teşkilâtta koruyucu tababet ön safa alın
mış olmasına rağmen tatbikatta tedavi edici 
tababetin ön safa'alınmış olduğunu görüyoruz. 
Bu, dünün bir zarureti idi, bunu kabul etmek 
lâzım, fakat bugün artık bu zaruretten ayrıl
mak mecburiyetindeyiz. Hepiniz pekâlâ bilirsi
niz ki; memleketimizde hastaneler, hekim mes
elesi âdeta günün hâdiseleri arasında zikre
dilmeye değer. Bugün bir hastane için Sıhhat 
Vekâletinden bir hekim isteseniz bulamazsınız. 
Hekimler gittikçe devlet hizmetinde çalışmak
tan kendilerini alıkoymaktadırlar. Elbette ki, 
bunun sebeplerini araştırmak, bulmak ve heki
mi devlet hizmetine doğru götürmek lâzımdır. 

Hastanelerimizin durumu malûmunuzdur. 
Hastane hekimleri sabah saat 9 dan 12 ye ka
dar çalışmaktadır ve bu saatlerden sonra onla
rı hastanede bulmaya imkân yoktur. Çünkü 
hariçte açılmış muayenehaneleri vardır ve ora
da çalışmaya mecburdurlar. Bunları bu şekil
de çalışmaya mecbur eden hâdiseleri de göz 
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önünde tutmak icabeder. Çünkü, bugün biz mü- ı 
tehassısımıza ve bir hekimimize maalesef 40 lira 
asli maaş veriyoruz. Bu 40 lira asli maaşın tu
tarı ise 250 - 300 liradır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün bir işçinin da
hi aylığı 400 - 450 lirayı bulmaktadır. Bu şart
lar altında bir hekimin sadece kendisini hasta-
nelere hasretmek suretiyle çalışmasını bekle
mek elbette ki, hayal olur. Bir taraftan bu has
tanelerde ilmî bir şekilde çalışmak sistemi tesis • 
etmek için personel yetiştirmek mevzuunu ele 
almak, bir taraftan da hastaneleri kuvvetli ve j 
disiplinli bir çalışma içerisine sevk etmek mec
buriyeti ile karşı karşıyayız. Bunu yaptığımız 
takdirde vatandaşı daha sıhhatli bir hale kavuş
turmuş olacağımızda asla şüphe yoktur. 

Bu böyle olmakla beraber bizim eski bir 
sistemimiz olduğu için arz ediyorum: Biz daha 
ziyade hasta olduktan sonra tedavi cihetini dev
let olarak resmen ele almış bulunuyoruz. Bu
lgun modern anlayışta hemen hemen dünyanın 
hiçbir yerinde böyle bir külfet devlete yüklen
miş değildir. Hasta olan şahsın tedavisi kendi
sine ait bir meseledir. Ancak devlet hastayı te- i 
daviden ziyade sağlam insanı hasta etmemek va
zifesini başta bulundurmak mecburiyetindedir. j 
Bu bakımdandır ki biz, hiç olmazsa Muhterem ! 
Vekilin bahis buyurdukları bu millî plân mev- | 
zuu tatbik edilinceye kadar, bir taraftan işi has- j 
talan ücretle tedavi etmek sistemine doğru gö
türmek, bir taraftan da hususi hastaneleri teş- ] 
vik etmek suretiyle devletin üzerindeki ağır j 
yükü hafifletmek lâzımdır. I 

Koruyucu tababete gelince: Muhterem arka- J 
daşlar, devlet eğer koruyucu tababete gittiği I 
takdirde, koruyucu tababetin devlete tahmil 
edeceği maddi külfet tedavi edici kısımdan da
ha çok noksana mal olmaktadır. Müsaadenizle, 
bir istatistik vereyim: Amerika'nın, ismini ha-
tırhyamadığım, bir eyaletinde yüz ölümün 32 
tanesi sulardan meydana gelmektedir. 

Şimdi tasavvur buyurun, muhterem arkadaş
larımız, oldukça geniş imkânlar içerisinde çalı- j 
şan bir memlekette 100 ölümden sadece 32 sinin j 
sulardan ileri gelmesi düşünülürse, bizim mem- I 
leketimizde de 1950 de başlıyan su işleri faali
yetinden evvele doğru gidince sadece sular yü
zünden bu memlekette ne kadar insanın öldüğü
nü kolayca tesbit etmek mümkündür. Şu hale gö
re şükranla kaydetmek isterim ki, su politikamız , 
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her şeyden evvel vatandaşlarımızı tifo ve barsak 
hastalıkları gibi ıstıraplardan ve vefiyattan ko
ruyucu tedbirlerin başında gelmektedir. Binae-

! naleyh su politikası için ne kadar mümkünse o 
kadar ve hattâ fazlasiyle tahsisat ayırmak yerin
de bir hareket olur. 

Diğer taraftan bizim koruyucu tababet mües
seselerimizin başında belediye tabipliği, hükümet 
tabipliği gibi sıhhat daireleri vardır. Ama hükü
met tabibi ne yapar? Hükümet tabibi her şey
den evvel kendisine gönderilen hastayı muayene 
eder, muayenehanesi vardır, geleni tedavi eder. 
Otopsi yapar, köylerde hasta kabul eder, bir de 
şehirde salütasyon işleri yapar. Demek oluyor M, 
bir insana bu kadar işler tahmil edildikten son
ra bu insan hemen hemen hiçbir iş yapamaz. 
Bunlar yetmiyormuş gibi son zamanlarda birçok 
ümit beslediğimiz ve halk sağlığı bakımından 
büyük hizmetler yapacağına kaani olduğumuz 
sağlık merkezlerine hükümet tabiplerini tâyin et
mek mecburiyeti karşısındayız. Çünki bir sağlık 
merkezinde mutlaka bir röntgenci, bir dahiliye 
mütehassısı, ve bir operatörın olması lâzımgelir. 
Bunun yanında sağbk memuru, ziyaretçi hem
şire ve sağlık mühendisi olması lâzımdır. Biz bir
çok sağlık merkezlerinde bunları hemen hemen 
göremiyoruz. Kaldı ki, bunlan hükümet tabibi
ne vermenin ne fayda temin ettiğini bendeniz 
anlıyamamaktayım. Şu hale göre, şehirlerdeki 
sanitation işleri, su işleri, kanalizasyon işleri, 
ve meskenlerin sağlık işleri tamamlandığı ve 
sağlık mühendisi yetiştirdiğiniz gün sağlık dâ
vası yoluna girmiş olacaktır. Bugün Türkiye'de 
bir tek sağlık mühendisi^ vardır arkadaşlanm; 
halbuki bugün Sağlık Vekilinin beyan ettikleri 
veçhile plânı tatbik etmiye kalktığınız zaman kar
şınıza ilk çıkacak iş personel meselesidir. Perso
nel işine bugünden başlamak icabetse beş altı 
senede ancak neticeyi alabileceğiz. Kaldı ki plâ
nın bu halde kalması bir az daha geriye atılması 
demk olur. 

Kısaca arz etmek isterim ki, bu hazırlanmış 
olan plân, mesken plânı; memleketimizin bünye
sine uygun, gayesine uygun bir plândır. 

Hükümetimiz para ayırma hususunda kıs
kanç davranmaz, plânı tatbik ederse memlekete 
en büyük hizmeti yapmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlanm; iktisadi gelişme; in-
I sanlann sağlığı ile sıhhati ile mümkündür, tn-
| sanların, mesut olabilmesi için evvelâ sıhhatli 
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bulunması kendisi için lfızım ve şarttır. Bu ba
kımdan plânın tatbik edilmesini tekrar rica ede
ceğim. 

REÎS — Sual cevaplandırılmıştır. 

23. — Kayseri Mebusu Osman Nuri Deniz'in, 
Zamantı Irmağı vadisinin bu ırmaktan sulanma
sını temin edecek tesislerin inşası hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Nafıa Vekilinden şifahi su
ali (6/235) 

RElS — Kayseri Mebusu Osman Deniz bura
da mı? (Yok sesleri) Soru sahibi olmadığından 
gelecek İnikada bırakılmıştır. 

24. — Kayseri Mebusu Osman Nuri Deniz'in, 
Develi Sultan Sazlığı arazisindeki bataklığın ku
rutulması hususunda ne düşünüldüğüne dair Na
fıa Vekilinden şifahi suali (6/236) 

» 
REİS ,-r— Soru sahibi olmadığından gelecek 

İnikada bırakılmıştır. 

25. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
yabancı memleketlere sipariş edilen 17 aded tica
ret gemisine dair Münakalât Vekilinden şifahi 
mali (6/237) 

. REİS — Emrullah Nutku burada mı? (Yok 
sesleri) Soru sahibi olmadığından gelecek İnika
da bırakılmıştır. 

26. — Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 
Denizcilik Bankası tarafından inşa ettirilen 
«Abidin Daver» şilebine dair Münakalât Vekilin
den şifahi suali (6/238) 

REİS — Bu soru da, keza soru sahibi olma
dığından gelecek İnikada bırakılmıştır. 

27. — Tunceli Mebusu Fethi Ülkü'nün, kâğıt 
buhranının izalesi için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair Devlet, İktisat ve Ticaret ve İşlet
meler Vekillerinden şifahi suali (6/239) 

REİS — Soru sahibi burada mı? (Yok sesle
ri) Bu soru da keza gelecek İnikada bırakılmıştır. 

28. — Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 
1954 - 1955 ders yıllarında kadro -• bekliyen öğ
retmenlerin durumlarını hal için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair Maarif Vekilinden şifa
hi suali (6/240) 

REİS —Soru sahibi burada mı? (Yok sesle
ri) Keza bu soru da gelecek İnikada bırakılmıştır. 

29. — Seyhan Mebusu Mehmet v naldı'nın, 
Ceyhan kazasmda bir lise açılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sualine Maarif Vekili Ah
met özel'in şifahi cevabı (6/241) 

REİS — Seyhan Mebusu Mehmet Ünaldı bu
rada mı? (Burada sesleri). 

Maarif Vekili de, burada. 
Takriri okuyoruz, efendim. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorularımın Maarif Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve rica 
ederim. 

Seyhan Mebusu 
Mehmet Ünaldı 

1. Ceyhan kazasının nüfus ve ehemmiyeti 
nazarı itibara alınarak bir lise açılmasının dü
şünülüp düşünülmediği? 

2. Ceyhan'a bir lise açılması bugün için dü-
şünülmüyorsa, Ceyhan halkı tarafından binası 
ve. lüzumlu malzemesi temin edildiği takdirde 
lisenin açılması için vekâletin gerekli yardım! 
yapıp yapmıyacağı? 

MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (Sivas) 
— Muhterem arkadaşlarım, muhterem arkadaşı
mız Mehmet Ünaldı'nın Ceyhan kazamızda bir 
lise açılması hususuna dair suallerine arzı cevab-
edeceğim. 

Biliyorsunuz ki, memleketimizde halen 95 lise 
mevcuttur, 441 de ortaokulumuz vardır. Bu or
taokullarımız ve liselerimizin halen öğretmene 
olan ihtiyacı iki bin civarındadır. Binaenaleyh, 
bir maarif müessesesi kurulurken ilk önce hatıra 
gelen, öğretmendir. Bir okulun kurulup açılabil
mesinin sadece öğretmene bağlı olduğunu tak
dirlerinize arz ederim. Bunun yanında şüphesiz 
ki, lise gibi orta tahsilin üst kademesinde olan 
bir tahsil kademesinde sair personel ve ders alet
leri ihtiyaçları da mevcuttur. 

Binaenaleyh, Ceyhan gibi 27 bin nüfusa ma
lik, gayet faal, aktif bir kazamızda lisenin ku
rulmasını elbette arzu ederiz. Fakat, bu arzu
muzu bir taraftan hoca bulma imkânsızlığı diğer 
taraftan ders aletlerinin teminindeki güçlük ba
kımından şimdilik yerine getirmenin mümkün 
olmadığını arz etmek isterim. Çok temenni ede
riz ki, çok yakın bir istikbalde böyle bir imkâna 
kavuşmuş olalım, bundan sadece sevinç ve kı
vanç duyarız. 

-m 
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Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS —. Mehmet Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlarım; hepinizin bildiği gibi, Ceyhan ka
zamız, Adana'nın mümbit ve mahsuldar ve nü
fus kesafetinin ehemmiyetli bulunduğu bir mev-
kidedir. Ceyhan, aynı zamanda Adana'nm di
ğer üç kazasının da transit merkezi durumun
dadır. Binaenaleyh, böyle mühim bir kazada 
ortaöğretim müessesesinin üst kademesi bulunan 
liseye olan ihtiyacı aşikârdır. Maarif Vekilimizin 
verdiği izahatta imkânları nispetinde burada bir 
lise açılmasını derpiş etmekte olduklarını ifade 
etmekle beraber haddizatında bunu biraz daha 
uzak bir istikbale atmış bulunuyor. Halbuki Cey
han'da büyük bir tehacüm ve tehalükle kurul
muş olan lise kurma ve yaşatma derneği lüzumlu 
binayı yapacağı gibi ders malzemelerini de temin 
edecektir. Binaenaleyh, yalnız hoca bulmak im
kânından mahrum olmak, böyle bir kazayı lise
den mahrum etmeye kâfi gelmese gerektir. Ma
arif Vekilimizin halkın yapacağı mektebe ve içe
risine temin edeceği malzem ye intizaren mem
leketimizin bu kıymetli köşesinde bir lise açıl
ması için şimdiden hoca bulmasını temenni eder, 
bu hususta gösterecekleri faaliyete şimdiden te
şekkür ederim. 

BEİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

30. — İsparta Mebusu İrfan Aksu'nun, İspar
ta'da kurulan Pamuktaş Pamuk Mensucat T. A. 
Ş. İplik Fabrikası için ithal edilecek olan maki
nelerin bedeline dair Maliye, İktisat ve Ticaret 
vekillerinden şifahi suali (6/242) 

REİS — îrfan Aksu burada mı? Burada. İl
gili vekiller yok, gelecek inikada talik edil
miştir. 

31. — Bursa Mebusu İbrahim öktem'in, Berne 
Üniversitesi Profesörlerinden Tuor'un «Medeni 
Hukuk» adı altında neşredilmiş olan eserine da
ir Maarif Vekilinden şifahi suali (6/243) 

REÎS — Sual sahibi burada mı, efendim? 
(Yok sesleri) Gelecek inikada talik edilmiştir. 

32. — Bursa Mebusu İbrahim Öktem'in, Bur
sa Merinos Fabrikası İşletme Şefinin ne sebep
le Bünyan Fabrikasına nakledildiğine dair, İş
letmeler Vekilinden şifahi suaM (6/244) 

1956 O î İ 
REÎS — Sual sahibi burada mı? (Yok ses< 

leri) Gelecek inikada talik edilmiştir. 

33. — Malaiya Mebusu Nuri Ocakaoğlu'nun, 
hayvancılığın inkişafı için neler düşünüldüğü
ne dair Ziraat Vekilinden şifahi suali (6/245) 

REİS — Sual sahibi bulunmadığından gele
cek inikada bırakılıştır. 

34. — Hatay Mebusu Sekip İnal'm, Halep 
ile Antakya ve İskenderun arasında muayyen 
şahıslara yaptırılan otomobil seferlerine dair 
Dahiliye, Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar ve
killerinden şifahi suali (6/246) 

REİS — Sual sahibi bulunmadığından gele
cek inikada bırakılmıştır. 

35. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, Turist 
parasının ihdası hususunda ne gibi hazırlıklar 
yapıldığına dair Maliye Vekilinden şifahi suali 
(6/247) 

REİS — Sual sahibi bulunmadığından gele 
eek inikada bırakılmıştır. 

36. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, köy
lümüzün boş zamanlarının kıymetlendirilmesi ve 
hayvancılığın inkişafı için neler düşünüldüğüne 
dair Ziraat Vekilinden şifahi suali (6/248) 

REİS — Sual sahibi bulunmadığından gelecek 
İnikada talik edilmiştir. 

37. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, bölge 
iktisat tetkikleri üzerindeki çalışmalara devam 
edilip edilmiyeceğine ve köylünün mesken sahibi 
olabilmesi için yapılan hazırlıkların mahiyetine 
dair İktisat ve Ticaret Vekilinden şifoM suali 
(6/249) 

REİS — Sual sahibi bulunmadığından gelecek 
İnikada talik edilmiştir, 

38. — Ankara Mebusu Muhlis Ete'nin, yaban
cı matbuatta memleketimizin iktisadi durumu 
hakkında intişar eden yazılara dair Hariciye ve 
İktisat ve Ticaret vekillerinden şifahi suali 
(6/250) 

REİS — Sual sahibi bulunmadığından gelecek 
İnikada talik edilmiştir, 

586 
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3d. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Si

yasal Bilgiler Fakültesi doçentlerinden Aydın 
Yalçın'm profesörlüğünün tasdik edilmemesi se
bebine dair Maarif Veküinden şifahi suali 
(6/251) 

REİS — Sual sahibi bulunmadığından gelecek 
inikada talik edilmiştir. 

2 Temmuz 1956 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere inikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,10 

8. — ARIZALAR VB TELGRAFLAR 
1. —• Milli Korunma Kanununun tadiline 

dair Kanunun kabulü münasebetiyle Türk İnşaat 
Mütaahhitleri Cemiyeti adma Fikri imzalı tel
graf. 

2. — Sivrihisar, Günyüzü nahiyesi Holanta 
köyü namına muhtar H. Hüseyin Arayıt imzalı 
âriza. 

83 ncü inikat zabıt ceridesinin 
aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 
Sayfa Satır 

TASHİHLER 

sonuna bağlı olan 198 numaralı Ticaret kanunu lâyihasında 

Yanlış Doğru 

6 
13 
14 
16 

17 
26 

41 
43 

\. 44 
45 
46 
70 
76 

82 
139 
140 
184 
299 

40 
11 
18 
25 

25 
28 

3 
18 
26 
9 

22 
17 
1-3 

4 
36 
37 
35 
30 

asasındaki 
ahlâkî 
esnaf odaları 
veya bunların yerine sadece 

devdi 
bu faslın bordro ve yevmiye defterine ait hü
kümleri 
Ankak 
alacaklarının 
hâkem 
b i l • :" ,* . •? ; . ; . , ; . : . . . : ' , : • \ .;..-,,,,.:, 
tasfiyeye 
Azlık 
toplantıda birden fazla hisse senedi olan kim
selerin reyleri, esas mukavelede aksine bir hü
küm olsa dahi senetlerin sayısı nispetinde artar. 
mümkn 
bir çekten doğan 

• aittir. "v" " ' ; . | .. 
ortaklığa ; . : j ; ,,;< 
12.XI.1931 

arasındaki 
ahlâkı 
esnaf dernekleri 
veya işletmesinin maliyet ve öde* 
meşine göre sadece 
tevdi 
bu faslın hükümleri 

Ancak 
alacaklılarının 
hakem 
büe 
feshe 
Âzalık 
toplantıda, esas mukavelede aksi
ne hüküm olsa dahi her hisse se
nedi ancak bir reyhakkı verir, 
mümkün v 

bir çeki ödemiş olmasından doğan 
aidohır. 
iştirakine 
12 .n .1931 

Yine bu zabıt ceridesinin sonuna bağlı 199 numaralı Türk Ticaret Kanununun mer'iyet ve tat
bik şekli hakkındaki kanun lâyihasında aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 

14 37 11.IV. 1928 gün ve 873 sayılı Kanunun 7 . IV . 1928 gün ve 1221 sayıh 
21.1.1952 gün ve 6275 sayılı Kanunla Kanunun 23. I I . 1954 gün ve» 

6275 sayılı Kanunla 

77 nci İnikat zabıt ceridesinin 354 neü sayfasının ikinci sütununun ilk sekiz satırını teşkil 
eden ifadeler o günkü zapta ait olmayıp eski zabıtlardan okunmalıdır. 



1 : 8 3 29.6 .1956 0 : 1 
50 milyon liralık iç istikraz ^kdi hakkında Kanuna verilen reylerin neticesi 
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AFYON KARAHİ8AR 
Arif Demire r 
Sıtkı Koraltan 
Kemal Özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hâzıra Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık dedik 
Nihat Tyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 541 

Rey verenler : 272 
Kabul edenler : 272 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler ,: 254 
Münhal mebusluklar 15 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil tmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcah 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎTLtS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysai 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğhı 
İhsan Gülez 
Lûtfi Ogultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Muhlis Erdener 

Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bunun 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlıı 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 

A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GÎRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah îzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
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GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
MükerVem Sarol 
Hanri Soriano 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Tahsin Yazıcı v 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 

t : 83 29.6 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamza Osman Erkan 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gokmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 

MANİSA 
Sam et A£aoğlu 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Korez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi MıhçıoğTu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Reşit Kemal Tinraroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

. 1956 O : 1 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevök Heri 
Abdullah Keleşoğlıı 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdurrahma» Doğruyol 
Eteni Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanae 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhorı 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Hamit Kartal 
Kemal YÖrükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 
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AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Asım Okur (I.) 
Ahmet Tokuş (t.) 

AYDIN 
Nail Geveci 
Cevat Ülkü 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay (I.) 

BOLU 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karan akçı 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

[Reye i§tira 
ÇORUH 

Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Baha Koldaş 

DENlZLÎ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
îhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 

GAZlANTEB 
İhsan Daî 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin İnanç 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 

• etmiyenler] 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Şemsettin Mursaloğlu 
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Türk ticaret kanunu lâyihası ve Adiliye Encümeni 
mazbatası (1/150) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . II . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı .-71-1886,6/587 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 7 . II . 1951 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan Türk ticaret kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

I 

Ticaret Kanununun tadilini gerektiren sebepler 

1. Mesele : 
Ticaret Kanununun «Alelıtlak ticaret» e mütaallik birinci kitabı 1926 yılında, deniz ticaretine 

mütedair ikinci kitabı ise 1929 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Yirmi yıldan beri uygu
lanmakta olan bu kanunun tadile muhtaç olduğu fikri bundan 10 - 12 yıl önce ortaya atılmıştır. 
O zamandan beri bir taraftan ilim adamları etüdleri ve makaleleriyle, diğer taraftan Adalet Ba
kanlığınca kurulan mütaaddit komisyonlar - ki bu komisyonlardan biri İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odasında tacirler ve hukukçulardan teşekkül etmişti - hazırladıkları raporlarla, Ticaret Kanununun 
ıslahı meselesiyle meşgul olmuşlardır. Bu suretle elde edilen çok değerli malzeme gözden geçirilirse, 
Ticaret Kanununun ıslahı zarureti kendiliğinden belirmiş olur. Demek oluyor ki, gerek ilim adam
larımız ve tatbikatta her gün ağır güçlüklerle karşı karşıya bulunan yargıç ve avukatlarımız gerek 
tacirlerimiz Ticaret Kanunumuzun bugünkü şekli ile ihtiyaçlara tekabül edemediği hususunda hem
fikirdirler. 

Umumi bir bakışla kanunun ıslahını gerektiren sebepler şöyle hulâsa olunabilir : 
I - Ticaret Kanunu ile Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu arasındaki ahenksizlik. 
II - Bizzat Ticaret Kanunundaki bünye zayıflığı. 
III - Ticaret Kanununun memleketimizin bugünkü iktisadi ve sosyal durumuna kâfi derecede 

uygun bulunmaması. 

2. Ahenksizlik: 
Ticaret Kanunu ile Medeni ve Borçlar kanunları arasındaki ahenksizlik şu iki sebebe irca olu

nabilir : 
A) Ticaret Kanununun birinci kitabını hazırlıyan komisyon, Mecellenin kaldırılıp bunun ye-



rine İsviçre'den kitibas edilen kanunların kaim olacağını hesaba katmamıştır. Bu komisyonun 
fikrine göre eskiden olduğu gibi ticaret âlemini tanzim eden kanun, cemiyet hayatına hâkim 
olan esas hukuktan tamamen ayrı ve farklı olup, tâbir caiz ise, kendine kifayet edecek bir 
hukuk vahdetini teşkil edecektir. Yani, eskiden olduğu gibi ticaret hukuku sahasiyte medeni hu
kuk sahası arasındaki ikilik, ileride de devam edecektir. 

Fıkıh prensiplerine dayanan ..Mecelle yürürlükte kaldıkça Avrupa kaynaklarından iktibas edil
miş olan bir Ticaret Kanunu tabiî ve zaruri olarak Mecelleye nazaran yabancı bir hukuk elemanı 
mahiyetini arzeder. Bu sebeplerden dolayı komisyon, kendine kifayet eden bir kanun tasarısını ha
zırlayıp ticaret hukukunu mümkün olduğu kadar Mecelleden müstakil kılmaya çalışmıştır. 

Fakat, Medeni Kanunla Borçlar Kanunu İsviçre'den alındıktan sonra, fıkıh prensiplerine da
yanan Mecelle yerine Avrupa kaynaklarından gelen bu iki mühim kanun kaim olmuştur. 

Şu halde Ticaret Kanunu projesine komisyonca verilmiş olan müstakil mahiyet, hikmeti vücu
dunu kaybetmiş ve artık yalnız ticaret hukuku sahasında değil, aynı zamanda âdi medeni hu
kuk sahasında da Avrupa hukuk zihniyeti hâkim olmuştur. Avrupa memleketlerinde ticaret hu
kuku o memleketlerde yürürlükte olan medeni hukuka dayandığı için, o memleketlerde Medeni 
Kanun kaideyi, Ticaret Kanunu ise kaidenin istisnasını teşkil eder. Halbuki kaide ile istisna 
arasındaki irtibat, 4 Ekim 1926 gününe kadar mevcut değildi. Mecelleye nazaran Ticaret Kanunu, 
istisnai bir kanun mahiyetinde olmayıp, tamamen başka bir mahiyet arz eden ayrı bir kanun me
sabesinde idi. 

İki kanun arasında kaide ile istisna münasebeti bulunabilmesi için ahenk esastır. Oüncü bu ka
nunlardan biri diğerini tamamlamaktadır. Halbuki; kaide ve istisna münasebetleriyle birbirine iza
fe olunamayan kanunlar arasında ahenk fikrinin yeri yoktur. Zira her kanun kendine kifayet ede
rek diğer kanunun şümul sahası içine giremez. 

1925, 1926 yıllarında Ticaret Kanunu projesi İsviçre'den alman yeni kanunlara uydurulma-
dığı için her iki kanun arasında gerek prensip ve muhteva, gerek hükümlerin tertibi ve ifade 
şekli bakımlarından zaruri olan ahenk temin edilmemiştir. 

Deniz ticaretine mütaallik ikinci kitap, Alman Ticaret Kanununun dördüncü kitabının bir ter
cümesidir. Alman Bayrak Kanunu ile Alman Medeni Kanununun gemi rehni hakkındaki faslı da 
tercüme edilip ikinci kitaba ilâve edilmiştir. Almanya'da ticaret hukuku ile medeni hukuk arasın
da yukarda belirtilen kaide ve istisna münasebeti mevcut olduğu halde, Alman mevzuatından ikti
bas edilen bu hükümlerle mevzuatımız arasında mevcut olması Jâzımgelen ahenk yine teinin edil
memiştir. 

Ticaret Kanunu ile medeni hukuk arasındaki ahenksizliği loğuran âmillerden biri budur. 
B) İsviçre'de Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu yanında ayrı bir Ticaret Kanunu yoktur. 

Ticarete mütaallik hususi hükümler zikri geçen bu iki kanunda bulunmaktadır. Bundan başka 
İsviçre Borçlar Kanununa mütaallik gerekçeden anlaşılacağı veçhile, İsviçre kanun vâzn Borçlar 
Kanununu çıkardığı zaman ticaret erbabuım menfaatlerini diğer halk tabakalarının menfaatlerine 
tercih etmiştir. Bu suretle İsviçre'de Borçlar Kanunu Medeni Kanun ile birlikte ticaret âleminin 
ihtiyaçlarım temin etmektedir. 

isviçre Borçlar Kanununun ticari şirketlerle kıymetli evrak, ticaret unvanı ve ticaret siciline 
mütaallik üçüncü kısmı iktibas edilmediği halde İsviçre Medeni ve Borçlar kanunlarındaki diğer 
ticari hükümler çıkarıl miyar ak muhafaza olunmuştur. Bu suretle, hem Borçlar Kanununda hem 
Ticaret Kanununda aynı meseleler hakkında mütaaddit hükümlere yer verilmiştir. Bu hükümler 
arasında bazan çok derin farklar mevcut olduğu ve Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Ticaret 
Kanunu aynı günde yürürlüğe girmiş bulunduğu için yargıçların, birbirine zıt olan hükümlerden 
hangilerini uygulıyacakları meselesi, mûtat tefsir usulleriyle bertaraf edilememiştir. 

S. Bünye zayıflığı : 
Ticaret Kanununun tadilini gerekli kılan ikinci sebep, bizzat kanundaki bünye zayıflığıdır. 
A) Medeni ve Borçlar kanunlarımızın hükümleri, hep aynı mehazdan iktibas edildiği halde Ti-



caret Kanununun çeşitli müesseselere müteallik hükümleri birbirinden çok farklı esaslara dayanan 
muhtelif Devletlerin mevzuatından alınmıştır. Bu suretle kanunun (1485) maddesi lâfız ve ruh iti
bariyle birbirine uymadığından kanun bir kod için elzem olan fikri vahdetten mahrum bulunmaktadır. 
Bu husus ise, kanunun tatbikini son derece güçleştirmiştir. Hususiyle, her hangi bir hükmün kıyas 
suretiyle başka bir hâdiseye de kabili tatbik olup olmadığı meselesi kesin olarak halledilememektedir. 

B) Her kanun için terimlerin sabit olması esastır. Yani aynı mefhumlar için, aynı kelimeler ve 
tâbirlerin kullanılması içtinap edilmez bir temel prensiptir. Fakat Ticaret Kanunumuzun hüküm
lerini gözden geçiren kimse, ister hukukçu olsun ister olmasın, bu hususta tatmin edfmiyecektir. 
Birinci kitaptan yalnız üç yıl sonra yürürlüğe girmiş olan ikinci kitap, üslûp ve hukuk terminolo
jisi bakımından kanunun ilk (1000) maddesinden tamamen farklı bir manzara arzettiği gibi alel
ıtlak ticarete tahsis edilmiş olan sözü geçen ilk bin madde içinde de dil bakımından hiçbir vah
det yoktur. 

Bundan başka bâzı ecnebi mevzuatta mevcut olan hukuki müesseselere tekabül eden müessese
ler Türk hukukunda mevcut olmadığından bu ecnebi müesseseleri ifade etmek için, kuşanılmış 
olan tâbirlerden bâzısı maksada uygun düşmemiştir. Meselâ (fesih), (rücu), (rüçhan) gibi terim
lerin mânası halin icabına göre o kadar farklıdır ki, hukuki neticeler birbirine tamamen zıt ola
bilir. 

Ecnebi mevzuattan iktibas edilen kaideler, bâzan o kadar yanlış bir surette tercüme edilmiştir-
ki, sözü geçen maddeler ya hiçbir mâna ifade etmemekte veya aslına tamamen zıt olarak halin 
icabına uymıyan bir mânaya gelmektedirler. 

Meselâ: Ticaret Kanunundaki hükümler arasında gerek muhteva, gerek ruh, gerek dil bakımın
dan bir kod içjin elzem olan ahengin mevcut olmaması, iktibas ve tercümede yapılmış olan hata
ların da buna katılması, kanunun tatbikini son derece güçleştirmiştir. 

4. Memleketimiain 8§el durumu: 

Ticaret Kanununun tâdilini gerekli kılan üçüncü sebep: Hükümlerden bir kısmının memleke
timizin iktisadi ve sosyal durum ve bünyesine tekabül etmemesi keyfiyetidir. 

A) Bu hükümlerden bir kısmı, kanunun kabulü sırasında bile eskimiş olup memleketimizin 
1926 yılındaki durumuna dahi uygun değildir. 

Bu kaideler, menşei olan memleketlerde dahi son yıllar içinde kaldırılmış yahut değiştirilmiş
tir. 

B) Son yirmi yıl içinde birçok iktisadi buhranlar geçirilmiş ve bütün dünvayı sarsan harb 
yüzünden iktisadi hayat derin bir değişikliğe uğramıştır ve halen de çeşitli değişikliklere mâruz
dur. Ticaret Kanunu hükümlerinin çoğu 19 ncu asır sonunun mahsulü olduğu için son elli yıl zar
fında cereyan etmiş olan inkılâplara tatmin edici bir cevap vermekten çok uzaktır. 

n 
Islâh yollan 

5. Nevileri: 

Yukarda zikredilen noksanları gidermek için mütaaddit yollar vardır. Bunlardan biri, yeni 
bir kanun yapmak, diğeri, yürürlükte bulunan kanunu tadil etmek. 

Yapılacak yeni kanun için de iki yol düşünülebilir: Ya memleketimizin hususi şartlarına uy
gun yepyeni orijinal bir kanun hazırlamak veyahut 1926 yılında kanunumuza almmıyan ve 1936 
yılında İsviçre'de ıslâh edilmiş olan îsviçre Borçlar Kanununun (3), (4) ve (5) nci kısımlarını ter
cüme ve iktibas etmektir. Zikri geçen yolların fayda ve mahzurlarını kısaca gözden geçirmek fay
dadan hâli değildir. 

A) Memleketimizin içtimai, iktisadi ve siyasi bünyesine uygun bir Ticaret Kanunu hazırla-
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mak uzun zamana ihtiyaç gösteren bir içtir. Bundan başka unutmamalıdır ki hukukun, en fazla 
evrensel bir mahiyet arzeden kolunu, ticaret hukuku adiyle bir araya toplanmış olan hükümlerin 
bütünü teşkil eder. Diğer taraftan ticaret hukuku, esas itibariyle bir devletin iktisadi münasebetle
rini tanzim ettiği için, memleketin siyasi bünyesiyle sıkı bir surette ilgilidir, yani, ticari hüküm
lerin hususiyeti, uygulanacak memleketin iktisadi rejimini aksettirir. Şu halde yeni bir Ticaret 
Kanunu çıkarılmasında bilhassa iki önemli âmil vardır: Biri, memleketimizin iktisadi rejimi;, di
ğeri, Devletlerarası iktisadi münasebetlerin mahiyeti. 

Anayasaya göre memleketimizde hâkim olan iktisat sistemi, ferdî mülkiyet ve ticaret serbestisi 
prensiplerine dayanmaktadır. Bununla beraber bu mühim iki prensip umumi menfaat mülâhazasiyle 
az çok tahditlere mâruz kalmıştır. Bununla beraber ferdin faaliyet serbestisinin hududu ve umumi 
menfaat mülâhazasının nereye kadar gidebileceği hususundaki görüş ve düşünceler seyyal olup tedvin 
işleri için zaruri olan kesinliği henüz kazanmış değildir. Bütün devletler hakkında olduğu gibi mem
leketimiz için de umulan faydayı, ancak, geçirilen intikâl devresi sonundaki iktisadi rejime göre ha
zırlanacak bir Ticaret Kanunu sağlıyabilir. 

Büyük harblerin her memleketin iktisadi bünyesi üzerinde derin tesirler icra ettiği ve bu tesirler 
neticesinde Ticâret Kanununun da önemli değişikliklere maruz kaldığı tecrübe ile sabit olan ilmî bir 
hakikattir. Son dünya harbi neticesinde Devletlerarası ticaret sahasında görülebilecek siyasi, iktisadi 
ve dölâyısiyle hukuki değişikliklerin mahiyet ve vüs'atı şimdiden tahmini olarak bile kestirilemez. 
Şu halde yeni bir Tiearet Kanununun çıkarılması için önemli olan ikinci faktör de henüz belli ve 
sağlam olmaktan çok uzaktır. Bu şartlar altında bugün yepyeni bir Ticaret Kanununu hazırlamak mak
sada elverişli sayılmamıştır. 

B) Tiearet Kanununun İslahına mûtaallik yayınlanmış etütlerde, yepyeni ve orjinal bir Ticaret 
•Kanunu hazırlamaktansa (1926) yılında isviçre'den iklibas edilmemiş ve fakat (1936) yılında tadil 
edilmiş olan İsviçre Borçlar Kanununun (3), (4) ve (5) nci kısımlarını almakla bugünkü durumun 
tamamen ıslah edilebileceği ve esasen hususi hukuk sahasında İsviçre Kanunları kabul ve iktibas 
edilerek memleketimizde kökleştirilmiş olması itibariyle İsviçre Kanununun yukarda zikredilen son 
kısımlarını ıslah ve tadil edilmiş şekliyle kabul etmemek için hiçbir sebep kalmadığı belirtilmekte 
ve ticaret şirketlerine, ticari senetlere, ticaret siciline ve ticari muhasebeye mûtaallik mezkûr İsviç
re hükümleri iktibas edildikten sonra yukarda ikinci paragrafta izah edilen ahenksizliğin her halde 
teknik bakmamdan izale edilmiş olacağı. ileri sürülmektedir. 

Şirketler hukuku hariç olmak üzere İsviçre Borçlar Kanununun son üç kısmının ihtiyaçlarımıza 
uygun olup olmadığı keyfiyetine gelince, ticari senetler hakkındaki (hükümlerin İsviçre Kanunun
dan aynen iktibası aşağıda izah edilecek sebeplerden dolayı bir zarurettir. Fakat ticaret sicili, ti
caret unvanı ve ticari muhasebe hakkındaki hükümler, çok muhtasar ve İsviçreli müelliflerin de ka
bul ettikleri gibi kısmen muğlâktır. 

Kolektif ve komandit şirketler hakkında İsviçre'deki durum memleketimizdekinden farklı de
ğildir. Binaenaleyh kolektif ve komandit şirketlere ait yürürlükte olan hükümler yerine tadil. edil
miş olan İsviçre Borçlar Kanununun mümasil hükümlerini koymak mümkün ise de bu iki memle
kette yürürlükte olan kolektif ve komandit şisketlera mûtaallik hükümler teferruat ve kanun tek
niği bakımından birbirinden farklı olduğu unutulmamalıdır. Meselâ: Ticaret Kanunumuza göre 
zikri geçen iki şirket tipi tüzelkişiliği haiz olduğu halde İsviçre Kanununa göre durum böyle değil
dir. Ticaret Kanunumuzda kolektif şirketlerin hususiyetleri mufassal (bir surette - (105) madde ile -
tanzim edildiği halde İsviçre Kânununda <jök muhtasar bir şekilde (42) maddede tedvin edilmiştir. 
Türkiye'de Akdedilen kolektif şirket mukaveleleri umumiyetle yalnız mühim noktaları ihtiva edip 
bütün teferruatı kanunun tefsiri hükümlerine bıraktığından yürürlükte olan kanun, bu bakımdan 
memleketimizin özel şartlarına İsviçre Kanunundan daha uygun görülmektedir. 

Anonim, limited ve kooperatif şirketlere gelince: Bu hususta iki memlekette tatbik edilen siyasi 
ve iktisadi prensipler birbirine tamamen zıttır. Gerçi sathi bir bakış, kanunumuzun anonim ortak
lıklara mûtaallik hükümlerinin umumiyetle İsviçre Borçlar Kanunundakinden o kadar farklı olma
dığı zehabını uyandırabilir, fakat hakikati halde fiilî ve hukuki durum aksinedir: Anonim ortak-



hklarm kurulması, statülerinin tadili, ortaklıkların faaliyeti hususları İsviçre'de tamamen ilgilile
rin ihtiyarına bırakıldığı halde Türkiye'de bu bakımdan Devlet makamlarının geniş müdahale 
ve sıkı bir kontrol yetkisi vardır. 

Bundan başka anonim ortaklık İsviçre'nin iktisadi hayatında son derecede önemli bir rol oynâ-
. dığı halde istatistiklere göre İsviçre'de 1936 yılında 19 OÖÖ den fazla anonim ortaklık tescil edilmiş. 
idi Türkiye'de sözü geçen ortaklık tipi memleketin sosyal ve ekonomik bünyesi icabı ancak müte-
vazi bir mevkie sahiptir. Buna mukabil limited ortaklık tipi Türkiye'de bilhassa revaç bulmuş
tur. Bu durum karşısında her ne kadar limited ortaklık hakkındaki yeni İsviçre hükümlerinden 
geniş ölçüde faydalanmak hattâ bunları hemen hemen aynen iktisap etmek bir zaruret ise de, 
anonim ortaklığa mütaallik kaideler için böyle bir zaruret bahis mevzuu olmaz. Nihayet koopera
tif ortaklıklara gelince, onlara dair yeni İsviçre hükümleri kanun, tekniği bakımından takdire 
Sayandır. Bununla beraber sözü ge,cen kaidelerin aynen alınması aneak tarim ve küçük sanat koope
ratiflerine ait mevzuatın kaldırılması, veya hiç olmazsa önemli bir: surette değiştirilmesi şartiyle 
mümkün olur. Ticaret Bakanlığınca ayrıca bir kooperatif kodu hazırlanmakta olduğu eihetle buna 
lüzum kalmamıştır. Bu sebepler yüzünden ıslah edilmiş olan İsviçre Borçlar- Kanununun ticaret 
ortaklıklarına ve kooperatiflere hasredilmiş olan üçüneü kısmıma aynen iktibasa uygun görülme
miştir. 

Bunlardan başka bugünkü Ticaret Kanunumuzun kaldırılması ve onun yerine yukarda gösteri
len sebeplere rağmen İsviçre Borçlar Kanununun son üç kısmının iktibası halinde bugünkü kanu
numuzda düzenlenmiş olan birçok müesseseler ezcümle tacir sıfatı, haksız rekabet, eâ*i-hesap, umu
mi mağazalar, acentalık, sigorta, sif satış müesseseleri nizamsız kalacaktır. Halbuki meselâ tacir 
mefhumunun yalnız Ticaret Kanununun tatbik sahasında değil, diğer Türk mevzuatında • da bü
yük bir ehemmiyeti vardır. Bu mevzular kolay kolay değiştirilmediği için; tacir sıfatına mütaallik 
hükümlerin İsviçre metnine derç ve ilâve edilmesi zaruri olacaktır. Aynı mülâhaza, haksız rekabet, 
câri hesap, acentalık, sigorta gibi mufassal bir nizama muhtaç olan hususlar hakkında da varittir. 

Meselâ: Ticaret Kanununu ilga ve onun yerine İsviçre Borçlar Kanununun son üç kısmının ika
me edilmesiyle Ticaret Kanununun ıslahı meselesi halledilmiş olmaz. 

6. Tercih edüen hal çaresi: 

Şu halde bugünkü şartlar altında yürürlükte olan Ticaret Kanununun yerine yepyeni bir Ti
caret Kanunu veyahut İsviçre Borçlar Kanununun son üç kısmını koymak bir hal çaresi olmıyaca-
ğından yalnız yürürlükte bulunan kanunun ıslah ve tadili bu hususta takip edilecek tek yoldur. 
Zaten bütün Devletlerde Ticaret Kanunu, millî mevzuatın mühim bir kısmını teşkil etmekte ve 
memleketin ticaret ve iktisat hayatında, tâbir caiz ise, Anayasa mesabesinde tutulmaktadır. Ticaret 
erbabı yürürlükte bulunan kanuna alıştıktan sonra bu kanunun yerine başka prensiplere göre tertip 
ve tanzim edilen yepyeni bir kanunun konması, iktisat sahasında derin bir sarsıntı, karışıklık, emni* 
yetsizlik husule getirebilir. . . 

Son yirmi yıl içinde yürürlükte olan Ticaret Kanununa dair yayınlanmış olan ilmî eser ve etüd-
ler, kazai içtihatlar, yürürlüğe girdiği gün, tâbir caiz ise renksiz olan kanuna muayyen bir çehre 
vermişlerdir ki, bu çehrenin muhafazası aynı zamanda önemli bir fikir servetinin muhafazası demek 
olacaktır. Ticaret erbabı için kazai içtihatların istikrar peyda etmesi ve ihtiyaçlara uygun bir şekil
de tekemmülü kanunların ilmî mükemmeliyetine tercih edilir. Teşkilâtta ve teknikte öncü rolünü 
oynıyan tacirler, ticari münasebetlerin hukukan tanziminde taamüllere sadık ve muhafazakârdırlar. 

Bu durum karşısında Ticaret Kanununun ladilindeki yegâne gaye, yukarda (2), (3), (4) üncü 
prağrafîarda sayılan sebebleri izale ederek, 

A) Ticaret Kanunu ile diğer mevzuat arasında ahengi sağlamak; 
B) Bizzat kanunun zayıf bünyesini kuvvetlendirmek; 
C) Kanunu, zaruı^tin icap ettirdiği nispette memleketimizin bugünkü ekonomik, sosyal ve siya^ 



— 6 — 
sal şartlarına göre değiştirmektedir. Bu gayeye varmak için zaruret nispetinde ve halin icabına göre: 

a) Lüzumsuz hükümlerin kaldırılması; 
b) Tercüme hatalarının düzeltilmesi ve yanlış anlaşılmaya müsait cümlelerin ıslah edilmesi; 
c) Ticaret Kanunundaki hükümlerin; Medeni, Borçlar, İcra ve İflâs Kanunlarına uygun ola

rak tertiplenmesi, dil ve terminoloji itibariyle değiştirilmesi 
d) Önemli olan noksanları telâfi maksadiyle bâzı hükümlerin eklenmesi veya eskimiş olan 

kaideler yerine modern yabancı kanunlardan ve Devletlerarası anlaşmalardan hukuki ve iktisadi 
bünyemize uygun görülen hükümlerin alınması, 

Muvafık görülmüştür, 
Bu programın gerçekleştirilmesi için muhteva itibariyle değilse de, dil bakımından bugünkü 

kanunun bütün maddelerinin değiştirilmesi elzem idi. Bundan dolayıdır ki, tasarı bir ek ve tadil 
kanunu manzarasından ziyade yepyeni bir kanun manzarası arzetmektedir. Dış şekli itibariyle ha
kikaten yeni bir tedvin eseri olan tasarı, ihtiva ettiği hükümler bakımından yalnız üçte biri nis
petinde yeni bir kanun sayılabilir. Çünkü yürürlükte olan hemen heînen 1 500 maddelik kanunun 
takriben 200 küsur maddesi tamamen, 100 küsur maddesi kısmen değiştirilmiştir; 200 den 
fazla maddesi kaldırılmış ve tasarıya yine 200 küsur madde eklenmiş bulunmaktadır. Bu suret
le yürürlükte olan Ticaret Kanununun kaldırılması ve onun yerine geçmek üzere Türk Ticaret 
Kanununun konması kanun tekniği itibariyle tercihe şayan görülmüştür. Gerekçeye eklenmiş 
iki cetvelden tasarı maddelerinin Ticaret Kanununun hangi maddelerine tekabül ettiği kolay
lıkla anlaşılabilir. 

7, Tasarının tertibi: 

Bugün yürürlükte olan Ticaret Kanunu iki kitaptan ibarettir. Bunlardan biri (Alelıtlak tica
rete) ikincisi, (Deniz* ticaretine) mütaalliktir. Birinci kitap, (Ahkâmı umumiye), (Ticaret şir
ketleri), (Senedatı ticariye) ve (taahhüdatı ticariye) başlıklarını taşıyan dört baptan ve her bap 
ise mütaaddit fasıllardan ve bâzan her fasıl da mütaaddit kısımlardan ibarettir. 

Deniz Ticaretine ait ikinci kitap ise, 13 fasla bölünmüştür. 
Kanun tasarısının tertip ve tasnifinde mümkün olduğu kadar Medenî Kanun ve Borçlar Kanu

nundaki usul takip olunmuştur. Hükümler arasında ahengi temin etmek maksadiyle yeni Ticaret 
Kanunu bir başlangıç ve beş kitaptan teşkil elil mistir. Başlangıç temel kaidelere, birinci kitap, 
tacir ve ticari işletmeye; ikinci kitap, ticaret ortaklıklarına; üçüncü kitap, kıymetli evraka; dör
düncü kitap, deniz ticaretine ve beşinci kitap, sigortalara mütaallik hükümlere tahsis olunmuştur. 

Kanun tasarısını bugün yürürlükte olan kanundan ayıran nokta, (taahhüdatı ticariye) babının 
hemen hemen tamamen kaldırılması ve şimdiye kadar ayrı yerlerde, (Madde: 932 - 1012 ve 1319 -
1441) bulunan sigortaya mütaallik hükümlerin birleştirilmesi ve bir kitap halinde toplanması 
keyfiyetidir. Bu yeniliği hakli gösteren sebepler şunlardır : 

A) Bu tasarının hazırlanmasındaki başlıca âmil yukarda belirtildiği gibi Ticaret Kanunu ile 
diğer mevzuat arasındaki ahenksizliği bertaraf etmektir. Bu hususta sabit bir hareket noktası 
seçmek gayeye vusul için esas şarttır. Bundan dolayı Medenî Kanunla Borçlar Kanunu temej ola
rak kabul edilmiştir. Bu temel kanunlarla telif edilemiyen hükümleri kallırmak veya ihtiyaçlara 
göre değiştirmek zaruri görülmüştür. (Taahhüdatı ticariye) babında yazılı hükümler, ezcümle 
(642 - 1012) nci maddeleri, bir kül halinde alınırsa, müstakil bir Borçlar Kanunu manzarası arzet-
tiği görülür. Çünkü sözü geçen bapta aslen ticari mahiyette olan cari hesap, umumi mağazalar, 
nakliyat, sigorta, komisyon gibi muamelelere ait hükümlerin yanında, alım satım, ödünç, rehin, ve
kâlet ve alacağın devri gibi âdi münasebetler hakkındaki hükümler ve bunlardan başka umumi ola
rak borç ve akitlere mütaallik genel kaideler de bir araya toplanmıştır. Diğer taraftan İsviçre'de, 
Borçlar Kanunu yanında ayrı bir Ticaret Kanunu mevcut olmadığı ve bu itibarla Borçlar Kanunu 
aynı zamanda bir Ticaret Kanununun vazifesini gördüğü için 1926 yılında iktibas edilen İsviçre 
Boralar Kanununun ilk-iki kısmı, âdi münasebetleri tanzim eden hükümlerden başka ticari sayı-



lan istisna ve neşir mukaveleleri, itibar mektubu ve itibar emri, komûsyon, nakliyat, İıavaİe, 
vedia gibi muamele ve müesseselere mütaallik kaideleri de ihtiva eder. Borçlar Kanunu temel 
olarak kabul edildikten sonra telif edilemiyen Ticaret Kanununun bâzı hükümlerinin, hususiyle 
«taahhüdatı ticariye» babının kaldırılması icap etmiştir. Bununla beraber bu kaidenin istisnaları 
da yok değildir. 

Her iki kanunda bulunup da birbirine zıt olan münferit hükümler bahis mevzuu olduğu takdir
de, birinin kaldırılması basit ise de, muayyen bir mukavele tipini tanzim eden fasıllar hakkında 
bu usul tehlikelidir. Çünkü Ticaret Kanununda çok mufassal ve memleketin ihtiyaçlarına uygun 
bir tarzda tanzim edilen öyle mukavele tipleri vardır ki bunlara tekabül eden Borçlar Kanununun 
fasılları ihtiyacı karşılıyamaz. Bu mülâhaza meselâ «sif» satış, câri hesap, umumi mağazalar ve 
nakliyat hususları hakkında varittir. Binaenaleyh sözü geçen konulara mütaallik ticari hükümle
rin ipkası zaruri görülmüştür. Yalnız kanun tekniği bakımından ki bu husus kanunların uygulan
ması yönünden bilhassa önemlidir - şu mesele vardır: Mademki ticari akitlerin çoğu Botçlar Ka
nununda bir araya toplanmıştır, o halde Ticaret Kanununda bulunup da ipka edilecek hükümleri 
Borçlar Kanununa ithal etmek «n münasip hal çaresi olarak düşünülebilir. Fakat yukarda izah 
edildiği üzere Medeni Kanunla Borçlar Kanununun olduğu gibi muhafazası prensip olarak kabul 
edildiğine göre bu yola müracaat imkânı olamazdı. 

Bundan dolayı, ipka edilecek ticari akitler için münasip bir yer bulmak meselesi, başka bir hal 
tarzına bağlanmıştır. Ticaret Kanununda «ticari akitler» adı veya buna benzer bir başlık altında 
ayrı bir fasıl açmak tadilin esas gaye ve ruhuna zıt olduğu için sözü geçen muamele tiplerine 
mütaallik hükümler, mahiyetleri itibariyle kendilerine en yekin olan kısımlara ithal edilmiştir. 
Bu mülâhaza ile cari hesaba mütaallik hükümler ticari defterlerle birlikte tasarının ilk kitabına; 
umumi mağazalarla nakliyat hakkındaki hükümler, makbuz senedi, varant ve taşıma senedinin 
arzettiği hususiyetler yüzünden tasarının «kıymetli evrak» adını taşıyan üçüncü kitabına, ve niha
yet «sif» satışa dair kaideler «deniz ticareti» kitabına konmuştur. Buna mukabil ahengi temin 
etmek için Borçlar Kanununun 430-448 nci maddeleriyle 473 ve 477 nci maddelerinin 2 nci fıkra
larının kaldırılmasına lüzum görülmüştür. 

B. Sigortalara mütaallik hükümlere gelince: Yürürlükte olan kanunda kara sigortaları deniz 
sigortalarından ayrılmıştır. Gerçi tarih bakımından deniz sigortalarının menşei pek eski olduğu 
halde kara sigortası ancak son yüz yıl içinde önem kazanmıştır, fakat mevzuatımızda kara ve deniz 
sigortalarının birbirlerinden ayrılmış olması diğer bir sebebe dayanır. Kara sigortalarına ait hü
kümler muhtelif yabancı eserlerden toplanarak kanunun birinci kitabına konmuştur. Deniz tica
reti hakkındaki hükümler ise Alman Ticaret Kanunundan iktibas edildiği için' bu kanunda bulu
nan deniz sigortası hükümleri de ^alınmıştır. Bundan sarfınazar edilirse, kara ve deniz sigortasiy-
le ilgili hükümlerin muhtelif hukuk kaynaklarından alınmış olması, müşterek olması lâzımgelen 
birçok esaslarda derin ahenksizlikler vücuda getirmiştir. Yeni ve tam bir Sigorta Kanunu tanzim 
edilinceye kadar deniz sigortası, kendine has olan bütün özelliklere rağmen sigorta tekniği ve 
sigorta prensipleri bakımından kava sigortasiyle bir vahdet arzettiği için her iki kolun aynı pren
sipler etrafında birleştirilmesini teinin maksadiyle mübrem sayılan bâzı değişiklikler yapılmıştır. 

8. Matlap ve dil: 

îsviçreden iktibas edilmiş olan kanunların haiz olduğu bir hususiyet, her maddenin bir matlabı 
ihtiva etmesidir, 

Matlaplarm hukuki mahiyeti hakkında herne kadar çeşitli görüşler mevcut ise de, onların tat
bikat için arzettiği faydalar inkâr edilemez. Kanunda bulunan her münferit kaide, kanunun bün
yesi içindeki mevkiine göre önem taşıdığı cihetle her maddenin, maksat ve şümulünü hiç bir şüphe
ye mahal bırakmıyacâk surette belirtmek lâzımdır. Bu suretle kanunun, kanun koyucunun görüş
lerine uygun bir surette uygulanması sağlanmış oluı. 

Bu maksatla yalmz her maddenin kenarına bir matlap koymakla iktifa edilmemiş aynı zamtudu 



maddeler arasındaki irtibatı belirtmek için Borçlar Kanunumuzda olduğu gibi harf ve rakamlar 
vasıtasiyle tam ve açık bir tasnif yapılmasına da gayret edilmişti?. 

Tasarıda kullanılan dil ve terminolojiye gelince: Bu hususta üç esaslı mülâhazaya yer verilmiş
tir. Bir taraftan, Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun arasında ahenk temini için 
umumiyet itibariyle bu iki kanunda kullanılan terimler bu tasarıya da alınmıştır. 

Diğer taraftan, son yirmi yıl içinde vukubulan dil inkilâbı gözden uzak tutulmadığı gibi Anaya
sada yer alan hukuk terimlerine de yeni tasarıda zaruri olarak yer verilmiştir. Bununla beraber ti
caret erbabına hitap etmesi itibariyle tacirler tarafından kolayca anlaşılması lâzımgelen Ticaret 
Kanununa, henüz günlük havatta alışılmamış olan terimlerin alınmasından vazgeçilmiş ve milletler
arası ticarette müştereken kullanılmakta olan tâbirler muhafaza edilmiştir. 

m 
Tasarının başlangıç kısmı 

9. Birlik esası: 

Tasarının ilk maddelerinin gayesi Ticaret Kanununun uygulanma sahasını kesin ve açık bir 
tarzda çizmektir. Bu gayeye hizmet eden bugün yürürlükte olan Ticaret Kanununun ilk üç mad
desi, umumiyetle kabul edildiği gibi, muğlâk ve noksandır. Zikri geçen maddelerin tamamen de
ğiştirilmesi mevzuat içindeki ahengi sağlamak için zaruri görülmüştür. Tasarının ilk beş mad
desi JŞU prensiplere göre kaleme alınmıştır: 

Eskiden âdi hukuk kaideleriyle ticaret hukuku hükümleri arasında menşe, bünye, mahiyet, 
uygulanma tarzı bakımından prensip ayrılığı mevcut olduğu halde bugün böyle bir ayrılık ba
his mevzuu olamaz. Her iki hüküm kategorisi arasında bugün bir fark kalmışsa, o da ticari hü
kümlerin âdi hükümlere nazaran özel mahiyette olması keyfiyetinden ibarettir, özel kaide ise, 
yalnız genel bir kaidenin istisnası veya eki olarak anlaşılabiidiği için, ancak ve ancak genel kaide
nin ışığı altında tefsir edildiği takdirde hakiki mânasını gösterebilir. Şu halde eskiden ticari ve 
âdi kaideler birbirleriyle telif edilmediği halde bugün böyle bir telif elzemdir. Eskiden . ticaret 
hayatının ticari olmıyan hükümlerden kurtarılması elzem bulunmuş olduğu halde bugün mümkün 
olduğu nispette bunlardan faydalanması gerekmektedir. Bu gayeye varmak için kanun tekniği ba
kımından iki yol vardır. Ya İsviçre, İtalya ve bâzı diğer devletlerde olduğu gibi, bütün «Huku
ku hususiye» yi ister ticari, ister âdi olsun, bar tek Medeni Kanun içine sokmak, veya Almanya, 
Fransa ve diğer birçok memleketlerde olduğu gibi Medeni Kanunun yanıbaşmda ticari hükümle
re mahsus bir Ticaret Kanununu tanzim ve onun Medeni Kanunla birlikte ayrılmaz bir bütün 
teişkil ettiği keyfiyetini bir kanun kaidesi olarak açıkça ifade etmektedir. 

Birinci yol yukarda izah edilen sebeplerden dolayı münasip görülmüş olmadığından yalnız 
ikinci yol kalmıştır. Bundan dolayıdır ki, tasarının birinci maddesinde, Borçlar Kanununun 
(544) ncü maddesinden ilham alınarak Ticaret -Kanununun da Medeni Kanunun ayrılmaz bir 
cüzü olduğu prensipi açıkça ifade edilmiştir. Bu hükümle elde edilecek faydalar şunlardır. 

a) Modern bir «Codification» na sahip olan yabancı devletlerde olduğu gibi tarihî bir vakıa 
olan ikilik, özel hukuk sahasında bertaraf edilmiştir. Bütün moderen kanunların tedvininde esas 
tutulan ve (1926) yılından beri memleketimizde de fiilen kabul edilmiş olan birlik prensibi 
artık sarahaten ve hukukan da tanınmış olacaktır. Bu suretle ticari işlere bakan mahkemeler 
eski zihniyetten farklı olarak ticari işleri de özel hukuk prensiplerine tâbi olduğunu nazara alacak
lar ve ticari işlere mahsus bir hüküm olmadıkça onlar hakkında da, bütün diğer hukuk işlerinde 
olduğu gibi Medeni Kanunla Borçlar Kanunu hükümlerini uygulamak yoluna gideceklerdir. 

b) Bu suretle hem tam ahenk temin edilmek hem de ticaret hukukuna ait hükümlerin ana ka
nun içinde hususiyetini muhafaza etmek mümkün olmuştur. Teknik bakımından büyük bir kolay
lık arzeden bu keyfiyet aynı zamanda memleketimizin bir asırlık bir geleneğini de muhafaza et-
inektedir. 



10. Ticari hükümler ve ticari işler : 

Yürürlükte olan kanunda «ticari muamele» mefhumu büyük bir önemi haizdir. Mecelle ile Tica
ret Kanunu arasındaki ikilik bakımından ticari muameleyi, âdi muamelelerden ayırmak işi kanun 
koyucu için en mühim işlerden birini teşkil ediyordu. Fakat ikilik yerine vahdet prensibi kaim 
olduktan sonra ticari muamele mafhumu önemini kaybetmiştir. Çünkü her muamele hususi hukuk 
hükümlerine ve yalnız bâzı hallerde ticaretin icap 'ettirdiği hususiyetlerden dolayı yine bu hususi 
hukukun özel kaidelerine tâbi olacaktır. Meselâ: Borçlar Kanununun (91) nci maddesine göre ala
caklının temerrüdü halinde, . vereceği şeyi tevdi etmek niyetinde olan borçlu, tevdi yerinin tâyini 
için mahkemeye müracaat mecburiyetindedir. Fakat aynı hükme göre ticari eşya, mahkemenin ka
rarı olmaksızın dahi bir ardiyeye tevdi edilebilir, görülüyor ki ticaretle ilgili olan bir. iş için hususi 
hukuk mahiyetinde olan genel hükümden farklı özel bir hüküm konulmuştur. O halde «ticari mu
amele» mefhumunu değil «ticari iş» veyahut, bugünkü kanunun kullandığı dile göre, «mesaili 
ticariye» veya «mevaddı ticariye» tâbirini tarif etmek gerekmektedir. 

Yürürlükte olan kanunun birinci maddesi bu bakımdan kifayetsiz olduğu için tasarının birinci 
maddesinin ilk fıkrasında ticari hükümler tâbiri tarif edilmiştir. Ticarete mütaallik özel kaideler 
yalnız Ticaret Kanununda değil, Borçlar Kanununda, îcra ve îflâs Kanununda, Medenî Kanunda 
ve diğer birçok Özel kanunlarda yer aldıkları için bir hüküm hangi şartlar altında ticari olarak 
vasıflandırılabileceği meselesi halledilmeye muhtaçtır. Bu hususta kıstas, bütün modern yabancı ka
nunlarda olduğu gibi bugün yürürlükte olan Ticaret Kanununda da esas mefhum olarak kabul edil
miş olan «ticari işletme» veyahut Borçlar Kanununun (449) ncu maddesinin ifade tarzına uygun 
olarak (ticaret evi veya fabrika veyahut ticari şekilde işletilen diğer müessese) mefhumu kabul edil
miştir. Böyle bir müessese ile ilgili muamele, fiil ve işlere ait olan bütün özel kaideler hangi kanun
da bulunursa bulunsun, ticari hükümlerdendir. 

Bugün yürürlükte olan kanunda kullanılan (ticari mesail) (ticari mevad) gibi tâbirlerin anlamı 
hususunda çeşitli fikirler mevcuttur. Hattâ tatbikatta zikri geçen tabirlerin (ticari muamele) tâbiri
nin aym olduğu görüşü sık sık ileri sürülmektedir. Halbuki bütün yabancı devletlerde olduğu gibi 
Türk Ticaret Hukukunda da (ticari mevad) tabiriyle (ticari muamele) tâbiri arasında mânâ itibariyle 
önemli bir fark mevcuttur. 

«Ticari mevad» veyahut bugünkü dilimizle «ticari dşler» tâbirinden ticari olarak vasıflandırılabi-
len bütün olaylar (fiiller olsun,, vakıalar olsun, muameleler olsun, mukaveleler olsun) anlaşılır. Hal
buki ticari muamele tâbirinden, bu olaylardan yalnız bir kısmı anlaşılır. 

Yürürlükte olan kanun bu hususta açık bir hükmü ihtiva etmediğinden tasarının 3 ncü maddesinde 
(ticari işler) terimi tarif edilmiştir. Borçlar Kanununun 449 ncu maddesinde kullanılan ifade tarzına 
uyularak, Ticaret Kanununda düzenlenen hususlarla «bir ticaret evi veya fabrika, yahut ticari şekil
de işletilen diğer bir müessese ile ilgili olan bütün muamele fiil.ve işler» (ticari işler) olarak vasıflan 
dırılmıştir. Bu suretle tam bir açıklık ve tatbik kolaylığı elde edilmektedir. Şöyle ki : 

Hususi hukukun âdi hükümlerinden ziyade yine husûsi hukukun ticari hükümlerinin uygulana
bilmesi için bilinmesi gereken ilk şart, muayyen bir olayın ticari bir iş mahiyetinde olup olmadığı 

„ keyfiyetidir. Binaenaleyh her hangi bir dâvaya bakan yargıcın ilk görevi bu dâvanın, tasarının 3 ncü 
maddesinde tarif edilen «ticari iş» mefhumuna girip girmediğini tesbitfir. Girmediği takdirde ticari 
hükümler için bir tatbik imkânı yoktur. Girdiği takdirde yargıç tasarının birinci maddesi gereğince 
«Ticari» olarak vasıflandınlabüecek hükümleri ticari olmıyan yani âdi hükümlere tercihan uygular. 
Bu hususta bugünkü kanunun 2 nci ve 3 ncü maddelerine tekabül eden tasarının birinci maddesin
deki hükümlerin sırası önemlidir. «Ticari hükümler, kanunda aksine açık hüküm olmadıkça-ilgili
lerin niyet ve sıfatına bakılmaksızın, lâfziyle veya ruhiyle dokundukları bütün işlerde uygulanır» 
şeklindeki kaide ile yukarıki esas ifade edilmek istenmiştir. 

Şu halde daima iki meseleyi birbirinden ayırt etmek lâzımdır. Bir taraftan muayyen bir işin 
ticari olup olmadığı hususu diğer taraftan Ticaret Kanunundan , başka bir kanunda yer alan bir 
hükmün tioari olup olmadığı keyfiyeti. 
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Muayyen bir olayın ticari olarak tavsif edilebilip edilemiyeceği meselesi tasarının 3 neü madde

sine göre halledildikten sonradır ki, böyle bir iş için âdi hükümlerden farklı olan özel ve ticari hü
kümlerin de mevcut olup olmadığı meselesinin tetkikına geçilmek lâzımdır. 

Tasarının 3 ncü maddesi gereğince ticari bir iş, olarak vasıflandırılabilen bir olay için tasarının 
birinci maddesine göre ticari bir hüküm mahiyetini haiz özel kanuni bir kaidenin mevcut olmadığı 
anlaşıldıktan sonra mevzuatın ticari olmıyan hükümlerinin tatbikından önce ihtilaflı bulunan me
sele hakkında âmir hükümlere aykırı olmıyan cari ticari bir örf ve âdet mevcut olup olmadığı hu
susu araştırılacaktır. Bu bakımdan tasarı, yürürlükte bulunan kaideyi muhafaza etmektedir. 

Yalnız ticari örf ve âdet tabiriyle ticari teamül tâbiri arasındaki fark bugünkü kanunda açık
ça belirtilmediği için tasarının 2 nci maddesinde bu hususta bâzı aydınlatıcı kaideler konulmuş
tur. Şöyle ki: 

Her ticari teamül, esas itibariyle hukuki kaide olmayıp, sadece fiilî bir itiyattır. Bu itiyat 
tacirlerin açık ve zımni iradelerinin tefsiri için büyük bir fayda temin ettiği halde objektif hukuk 
kaidesi mahiyetinde değildir. 

Teamül ancak örf ve âdet hukuku mahyetini kazandıktan sonradır ki mahkeme tarafından 
mevzuatın her hangi bir hükmü gibi tatbik edilebilir. Şu halde yalnız fiilî itiyadı ifade eden bir 
teamülün örf ve âdet hukuku seviyesine erişip erişmediği meselesi tetkik edilmelidir. 

Nihayet tasarının 2 nci maddesine eklenmişi olan son iki fıkra, bugünkü kanunda açıkça halle
dilmemiş olan iki meselenin halline yarıyacaktır. 

Bir kere, ticari örf ve âdet, hukuki kaide olarak yalnız tacir sıfatını haiz olanlar hakkında 
uygulanacaktır. Sonra, ilgililer aynı bölgede bulunmadıkları ve her iki bölgede birbirinden fark
lı ticari örf ve âdetler cari olduğu takdirde kaide olarak ifa yerindeki ticari örf ve âdet uygulana
caktır. 

11. Ticari dâvalar: 

«Ticari işler» terimi usul hukuku bakımından da önemlidir. Ticari dâvalarla hukuk dâvaları 
arasındaki ayırma tatbikatta lüzumsuz yere hem mahkemeleri fazla meşgul etmekte, hem de ilgi
lilere lüzumsuz külfet tahmil etmektedir. «Ticaret mahkemeleri» denilen mahkemeler asliye hukuk 
mahkemesinin şahsi hükümlere, alacak ve ayni haklara bakan diğer dairelerin yanında ticari işle
re bakmak üzere tesis edilen bir ticaret dairesinden başka bir şey değildir. Yani memleketimizde
ki asliye mahkemeleri ve yargıtaym hukuk daireleriyle ticaret daireleri arasındaki ayrılık, Anaya
sanın ve usul kanunlarının kabul ettiği mânada hakiki bir (vazife) bölümü değil belki bir iş 
ve mesai bölümüne dayanır. 

Bu mülâhaza ile tasarının 4 ncü ve 5 nci maddelerinde ticari dâvalara mütaallik §u kaideler 
teklif edilmiştir: 

A) 4 ncü maddede, ticari işlerden hangilerinin «ticari dâva» mahiyetini haiz olduğu açıkça 
belirtilmiştir. Bununla, maddi hukukun tatbiki bakımından «ticari işler» kavramına giren bütün 
meseleler değil, yalnız mahiyet ve bünyesi itibariyle yargıcın özel bir ihtisasına ihtiyaç gösteren 
meseleler «ticari dâva» olarak vasıflandırılmış ve Yargıtay ve asliye hukuk mahkemelerindeki t 
daireler arasında yapılan iş bölümü kesin kıstaslara bağlanmıştır. Kıstas olarak bir yandan her 
iki tarafın tacir sıfatı ve ihtilâfın konusunu teşkil eden işin bu sebepten dolayı ticari sayılması key
fiyeti, diğer yandan tarafların sıfatına bakılmaksızjn sadece işin ticari mahiyeti kabul edilmiştir. 
Bu suretle mesele, satım, karz, hizmet, istisna gibi akitlerden doğan ihtilâflar yalnız her iki tara
fın tacir olması halinde «ticari dâva» olarak vasıflandırılabildiği halde, bir ticaret ortaklığı müna
sebetinden veya bir poliçeden yahut bir sigorta sözleşmesinden doğan bütün dâvaların «mutlak» 
olarak ticari olduğu kabul edilmiştir. Çünkü bu son muameleler öz ticaret hayatına mahsus olup 
ayrı bir ihtisas cephesini arzederler. Aynı mülâhaza tasarının 4 ncü maddesinin 1- 6 numaralı 
bentlerinde yazılı olan muameleler için de varittir. 

B) 4 ncü maddenin son fıkrası yürürlükte olan Ticaret Kanununun 680 - 683 ncü maddeleri 
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yerine geçmiştir. Malûm olduğu üzere sözleşmelerden doğan hukuk dâvalarında müddeabihi elli lira
yı geçen dâvalarda kaide olarak şahit dinlenmesi caiz olmadığı halde ticari dâvalarda müddeabihbı 
miktarı ne olursa olsun şahit dinlenir. Tatbikattan edinilen tecrübelere dayanılarak tasarının 
4 neü maddesinde ticari dâvalar için dahi deliller ve bunların ikamesi, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun ispat hükümlerine tâbi tutulmuştur. Şu kadar ki, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun (293) neü maddesinin (4) numaralı bendinde ifadesini bulan hukuk prensibine dayanılarak 
ticari teamüle veya her iki tarafın durumuna göre senede bağlanması veya ticari defterlere geçi
rilmesi usulden olmıyan muamele ve işler hakkında şahit dinlenmesi kabul edilmiştir. Bu suretle 
meselâ alım ve satım işlerinde şahit dinlenebileceği halde, ödünç para işlerinde Jcaide olarak senet 
istenecektir. Gerçi bu yeni hükümle, şimdiye kadar ticari işlerde cari olan serbest delillerle ispat 
prensibi kısmen bertaraf edilmiş ve fakat bu suretle ticaret hayatının zaruri kıldığı dürüstlük 
esasi büyük ölçüde sağlanmış olacaktır. Daima ticari defterlerini delil olarak göstermek imkânı 
mevcut olduğundan zikri geçen değişiklik dürüst tacirleri ızrar etmiyecektir. 

C) Usul bakımından diğer bir yenilik, asliye hukuk mahkemeleriyle ticaret mahkemeleri ara
sındaki münasebetin yerinde olmıyan skolâstik mülâhazalara değil, gerçek hayat ihtiyaçlarına uy
gun bir şekilde tesbit edilmesidir. 

Bu maksatla tasarının 5 nci maddesinde, ticari dâvalara dahi Asliye Hukuk mahkemelerinin 
bakabileceği esası açıkça ifade edilmiştir. Yalnız Ankara, istanbul ve İzmir'deki özel duruma uy
gun olarak zikri geçen şehirlerde ticari dâvaların ticaret mahkemelerince halledileceği istisnası ka
bul edilmiştir. Fakat zikri geçen iki mahkeme arasındaki münasebet, usul kanunlarının kabul etti
ği mânada bir görev (vazife) ayrılığı değil, belki sadece bir iş bölümü mahiyetindedir. Bu sebep-

. ten ötürü bir dâvanın ticari veya hukuki mahiyeti itibariyle mahkemenin iş sahasına girip girme
diği meselesi - münhasıran iki tarafın arzularına tâbi olmıyan işler hariç olmak üzere - re'sen de
ğil, ancak ve ancak vâki bir iptidai itiraz üzerinde nazarı itibara alınacaktır. Böyle bir itiraz red
dedilirse mahkeme esas hakkında hüküm verdikten sonra yalnız bu hükümle beraber ret kararı
na karşı kanun yo^na gidilebilir. Eğer itiraz varit görülürse dâva vazifesizlik yüzünden reddedü-
mektense dosya ilgili hahkemeye gönderilir. Bu mahkeme dâvaya bakmağa mecburdur. Ve yalnız 
bu mahkemenin esas hakkında vereceği hükümle beraber «gönderme» kararma karşı kanun yoluna 
gidilebilir. Kanun yoluna gidilmiş olduğu takdirde ticari bir dâvanın hukuk mahkemesi, ticari ol
mıyan bir dâvanın ticaret mahkemesi tarafından görülmesi hükmün bozulması için yalnız başına kâ
fi bir sebep teşkil etmez. 

12. Çeşitli hükümler: 

Tasarının başlangıcında genel prensipleri ifade eden temel kaidelerden başka bütün ticari işler 
için önemli olan şu hükümlerin konması faydalı görülmüştür. 

A) Zaman aşımı sürelerinin sözleşme ile değiştirilebilip değiştirilemiyeceği meselesi Borçlar Ka
nununun (127) nci maddesinde yalnız zikri geçen kanunun üçüncü babında tâyin olunan müruru- . 
zaman müddetleri için ele alınmış ve müddetlerin değiştirilemiyeceği kabul olunmuştur. Bundan 
dolayı Ticaret Kanununda tâyin olunan zaman aşımı sürelerinin uzatılması veya kısaltılması için 
ayrıca bir hüküm konulması faydalı sayılmıştır. Ta carının 6 nci maddesine göre, aksine açık bir hü
küm olmadıkça Ticaret Kanununda tâyin olunan zaman aşımı süreleri de sözleşme ile değiştirilemez*. 

,Bu kaide bilhassa genel şartnamelerin tatbikim itiyat edinen banka, taşım, depo ve sigorta gibi 
müessese1 er için önemlidir. • 

B) Borçlar Kanununun (141) nci maddesine göre, borçlular arasında teselsül istisnayı teşkil et
tiği halde, yürürlükte olan Ticaret Kanununun (642) nci maddesine göre ticari işlerden doğan 
borçlar için teselsül kaide mahiyetindedir. Bu hüküm ticari ihtiyaçlara uygun düştüğü için zikri 
geçen kanun maddesi, tasarının 7 nci maddesine alınmıştır. Bu madde dil itibariyle düzeltildiği 
gibi maddenin 2 nci fıkrası da Yargıtay tevhidi içtihat kararma uygun bir şekilde değiştirilmiştir. 
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C) Ticari işlerde faiz meselesinin tanzimi için tasarının (8 - 10) .ncu maddelerine mümkün 
oldnnı kadar açık hükümler konulmuştur. 

Sürürlükte olan kanunun (652) ve (654) ncü maddeleri esas itibariyle ipka edilmekle beraber 
tatbikat bakımından çok önemli bâzı ilâveler yapılmıştır. 

a) Borçlar Kanununun mürekkep faiz meselesine mütaallik (308) nci maddesinin 2 nci fıkra-
siyle Ticaret Kanununun (755) ve (788) nci maddeleri hükümleri bir araya toplanmıştır. 

b) Ticari işlerde faiz serbestisi esas itibariyle kabul edilmiş olmakla beraber ödünç, verme 
işleri; bankalar, .tasarruf sandıkları ve tarım kredi kooperatifleri hakkında özel kanunlarda bulunan 
tahdit edici hükümler açıkça saklı tutulmuştur. Mefhumu muhalifinden de anlaşılacağı gibi, Mu
rabaha Nizamnamesi hükümleri ticari işler için saklı tutulmamış ve bu suretle doktrin ve tatbi
katta münakaşalı olan bir mesele de halledilmiştir. 

c) Borçlar Kanununun 72 nci maddesinde kanuni faiz olarak kabul edilen yüzde beş nispeti 
ticari işlerde piyasa durumuna uygun düşmiyebilir. Meselâ Ödünç Para Verme İşleri Kanununun 
9 ncu maddesiyle bu gibi işlerde âzami senelik faiz miktarı yüzle sekiz buçuk ve açıb krediler için 
dikten sonra ticari işlerde kanuni faiz ve temerrütfaiîzi olarak yüzde beş nispetini muhafaza etmek 
demek ticari borçların vâde gününde ödenmemesi için bir prim bahşetmek demektir. Kanuni faiz had
di ile gerçek piyasa faizi arasındaki bu nispetsizliği gidermek maksadiyle tasarının (9) ncu maddesi 
teklif edilmiştir: Buna göre hernekadar Borçlar Kanununun 72 ve 103 ncü maddeleri ticari işlerde 
de uygulanırsa da piyasa şartlarına ve muamelelerin mahiyetine göre yüzde beşten daha yüksek bir 
faiz talep edilebilir. , ' . , , . 

IV 

Kanun tasarısının birinci kitabı 

13. Esas hatlar :. ' , _ « • 

Tasarının birinci kitabı yürürlükte olan Ticaret Kanununun birinci ve dördüncü baplarına ait hü
kümleri bir araya toplamaktadır. Borçlar Kanununun prensiplerine mümkün olduğu kadar dokunul
mamak lâzımgeldiği için bugünkü Ticaret Kanununun (ticari muamele) ve (ticari taahhüt) lere muta-
alîik, bahislerini bu prensiplere uydurmak zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu sebepten dolayı bir taraftan «tacir» mefhumunu izah eden hükümlerin değiştirilmesi, diğer ta
raftan gerek Borçlar Kanununda ve gerek Ticaret Kanununda yer bulan hukuki meselelerin bir tek 
hal çaresine bağlanması gerekmektedir. Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu ve Medeni Kanun hüküm-
lerü arasında yapılan mukayese neticesinde bir iki istisna ile Ticaret Kanununun 4 ncü babında tan-
yüzde on iki olarak tâyin ve tatbikatta piyasa faizi olarak da aşağı yukarı ayni nispetler kabul edil-
zim edilmiş olan hukuki meseleler için Borçlar Kanununda da bir hal çaresinin mevcut olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Borçlar Kanunundaki hükümlerle Ticaret Kanunundaki hükümler arasında esaslı bir fark 
mevcut olmıyan bütün hallerde Ticaret Kanunundaki hükümlerin kaldırılması daha uygun görül
müştür. Her iki kanundaki hal çareleri arasında prensip veya mahiyet itibariyle farklar mevcut 
olduğu hallerde kazai içtihatlardan istihraç edilebilen gerçek ticaret hayatımızın icapları Tica
ret Kanunu hükümlerinin ipkasını zaruri kılmadıkça yine Borçlar Kanunu hükümleri, Ticaret Ka
nunu hükümlerine tercih -edilmiştir. Bu suretle aşağıda zikredilecek istisnalardan başka ticari 
akidelerin de inikadı, tefsiri ve ispatı hakkındaki hükümlerle ticari satım, ticari karz, ticari re
hin, ticari alacakların dövri, ticari vekâlet ve komüsyona mütaallik Ticaret Kanunu hükümleri
nin kaldırılması münasip görülmüştür. Her ne kadar Ticaret Kanunundaki hükümler, Borçlar Ka
nunu hükümlerine nazaran hukuki müesseseleri ve âkidler bâzan daha mufassal ve daha etraflı 
bir tarzda tanzim etmiş ise de Borçlar Kanunundaki hükümlerin tatbikma başlanılalıdan beri ge
çen yirmi yıl içinde teessüs eden içtihatlardan faydalanmak mümkündür. Bu itibarla Borçlar 
Kanunundaki hükümlerin muhtasar ve mahkemelere bırakılan takdir hakkının geniş olması bir 



manzur olarak,telâkki edilemez., Şu cihet de nazara alınmalıdır ki, Türk yargıcı yukarda zikri 
fceçen akit tiplerine mütaallik Borçlar Kanunu hükümlerini tatbik ettiği zaman, şimdiye kadar 
tnedeni hukuk sahasında da olduğu gibi ileride ticaret hukuku sahasında İsviçre ilmi ve kazai itti
hatlarından faydalanabilmek imkânını kazanacaktır. 

Bu suretle tasannın birinci kitabı (Ticari işletme) başlığı altında şu şekilde tasnif edilmiştir. 
Birinci bölüm (Tacir) başlığı altında bugünkü kanunun 4 - 2 5 nci maddelerine. 
ikinci bölüm (Ticaret sicili), başlığı altında bugünkü kanunun 26 - 40 ncı maddelerine. 
Üçüncü bölüm (Ticaret unvanı) başlığı altında bugünkü kanunun 41 - 55 nci maddelerine. 
Dördüncü bölüm (Haksız rekabet) başlığı altında bugünkü kanunun 56 - 65 nci maddelerine. 
Beşinci bölüm {Ticari defterler) başlığı altında bugünkü kanunun 66-- 86 ncı maddelerine. 
Altıncı bölüm (Cari hesap);başlığı altında bugünkü kanunun 782 - 796 ncı maddelerine. 
Yedinci bölüm (Ticaret tellâllığı) başlığı altmda bugünkü kanunun 101 - 118 nci maddelerine. 
Tekabül eder. 
Buna accntalık başlığı altında sekizinci bir bölüm ilâve edilmiştir ki, bu bölüm bir taraftan bu

günkü Ticaret Kanununun (87 - %) ncı maddelerine diğer taraftan bugünkü Ticaret Kanununun 
(822 - 844) ncü maddelerine tekabül eder. Tüccar memurları ve mümessilleri ve seyyar ticaret 
memurları hakkında Borçlar Kanununun (449 - 456) ncı maddelerinde daha münasip hükümler 
mevcut olduğu için Ticaret Kanununun (87 - 99) ucu maddelerinden büyük bir kısmı kaldırılmış
tır. Yalnız Ticaret Kanununun (Satış memurlarına) mütaallik (100) ncü maddesi, pratik bakımın
dan bilhassa önemli olduğu için, onun ipkası zaruri görülmüştür. 

Bu hüküm için en münasip yer, Borçlar Kanununun ikinci kısmının (17) nci babı olduğundan 
Ticaret Kanununun (100) ncü maddesine tekabül eden bu maddenin, (453) ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrasını teşkil etmek üzere Borçlar Kanununa ithal edilmesi münasip görülmüştür. 

14. Tacir: * ' • • ' ' • • • . . . . > •:. " , ••, • . , " • < 
• i .-.- • ... . • : a * a / . " - : ! 

Yürürlükte olan Ticaret Kanununun ehliyeti ticariye ve tüccar ve muamelâtı ticariye başlıkla
rını taşıyan ikinci ve üçüncü fasılları bir tek müesseseye taallûk ettiği halde iki fasıl halinde tan
zim edilmiştir. Bunun adı, ticari müessese veya ticari işletme olmak lâzımdır. Ticaret hukukunun 
esas mefhumu hakkındaki ilmî münakaşalar ve muhtelif, devletlerde cari olan ticaret kanunlarının 
hangi prensibe göre tanzim edilmiş olduğu meselesi malûmdur.'Objektif ve sübjektif sisteme göre 
kah ticari muamele mefhumu, kâh tüccar mefhumu ön.plânda bulunmaktadır.,.Halbuki modern 
ticaret hukuku ilminin gösterdiği gibi gerek ticari muamele ve gerek tacir mefhumları ikinci de
recede mefhumlardır. Yani bu mefhumların mümeyyiz vasıflarını tesbit edebilmek için kendilerine 
nazaran daha,üst.bir mefhuma ihtiyaç yardır İd bu mefhum, yürürlükte olan Ticaret Kanununun 
(19) ncu maddesinin düi ile .(sınai ve ticari bir müessese şekil ve ehemmiyetini haiz daimî bir 
müessese) veyahut Borçlar Kanununun (449) ncu maddesinin dili ile (ticaret evi veya fabrika 
yahut ticari .şekilde işletilen diğer müessese) dir, kısaca (ticari işletme) adiyle anılmaktadır. Bçy-
le bir müesseseyi müteşebbis ısıfatiyle işleten kimse tacir sıfatını haiz olup, işletme ile ilgili olan 
muameleler de, (ticari muamele) lerdendir. --

A) Modern tedvin işlerinin temelini, teşkil eden bu görüşe bugün yürürlükte olan Ticaret Ka
nunu da, dayanmaktadır. Yalnız hükümlerin iyice tasnif edilmemesi ve muhtelif yabancı kaynak
lardan. iktibas, edilmiş ^olması, bu hakikatin istenilen açıklıkla belirtilmesine mâni olmuştur. 1926 
yılından sonra yürürlüğe girmiş olan ecnebi ticaret kanunlariyle ticari hükümleri ihtiva-eden 
medeni kanunları gözden geçirilirse, .klâsik.denilebilen ticari muamele veya tacir nazariyelerinin 
her yerde [terkedilerek. yerine ticari işletme nazariyesinin,kaim olduğu görülür. Misal olacak, 
İsviçre ticaret^»siciline mütaallik/7,. y i v;1937 tarihli,nizamnamenin ,(52) ve mütaakip maddeleriyle 
(1942) yılında çıkarılan İtalyan Medeni Kanununun (2188) nci ve mütaakip maddeleri gösteri
lebilir.,^;^ ,İV^ ^ ^yA-::; o.-t:,-,;:. ı,.; v> t. t« ;.. „.!;• ^.u ^ ..y.V. I :•.«."! :^uiS> i.'.if..>; 

Yürürlükte olan Ticaret Kanununun dayandığı prensibi daha açık bir tarzda belirtmek maksadiyle 



. . ' -•• ' • <- '.* •-.•t,? V*; . . • ; , . . . . \ - . • ^ • * « . ^ ? > : . ^ - : .- '.' 
,* • s < • .;,.•' ' *- .,j!'--.v̂ v • « . • r \ ' -î • „ •;•': >•_ v?,. - - , 

tasarının birinci kitabına (Ticari işletme) tâbiri başlık olarak konmuş ve^ (Tacir) başlığını taşıyan 
birinci bölümün ilk maddelerinde ticari • işletme tarif ve tasrih e'dilmiş'tir. (Tasarının 11, 12, 13 ncü 
maddeleri).' : ' . ', " - i • • ' • • . ' ; . " . * - , 
'Borç la r Kanununun (449) ncu'." maddesinden'mülhem olarak, ticari işletme mefhumu (Ticaret 

evi veya fabrika veyahut tieari şekilde • işletile'n diğer ' müesseseler) tarzında tarif edilmiştir. Bu 
suretlerde yeni Ticaret Kanuniyle Borçlar Kanunu arasındaki ahenk belirtilmiştir. ' 

Diğer taraftan bu tarif çok muhtasar ve mücerret olduğu için kanunun tatbik kabiliyetini 
artırmak,' tereddüt ve şüpheleri mümkün olduğu kadar gidermek maksadiyle yürürlükte olan Tica
ret Kanununun (15 - 21) nci ve (24), (25) nci maddelerinden faydalanılarak tasarının (12) nci 
maddesinde, "(Ticaret o vi ve fabrika) ve tasarının (13) ncü maddesinde '(Ticari şekilde işletilen 
diğer müesseseler) tâbirlerinden nenin anlaşılması lâzımgeldiği, sistematik geniş Ve açık bir tarzda 
tasrih edilmiştir. Şöyleki: Tasarının (12) nci maddesinin 1 ve 2 numaralı bugünkü kanunun /(15) 
ve (16) nci maddelerine; • . . 

Üç numaralı bendi bugünkü kanunun (20 nci maddesinin (1) numaralı bendine; 
Dört ve beşinci, bentleri biraz genişletilmiş şekilde bugünkü kanunun (20) nci maddesnin (20) 

numaralı bendine; 
Altıncı bendi, bugünkü kanunun (20) nci maddesinin (3) numaralı bendine; 
Yedinci bendi, bugünkü kanunun, (21) nci maddesinin (4,.5, 7 ve 14) numaralı bentlerine; 
Sekizinci bendi, bugünkü kanunun (20) nci maddesinin (4) numaralı bendiyle (21) nci madde

sinin (9 - 13) ncü bentlerine; 
' Dokuzuncu bendi, bugünkü kanunun (20) nci maddesinin (5) numaralı bendine; 

Onuncu bendi, bugünkü kanunun (21) nci maddesinin (1) ve (2) numaralı bentlerine tekabül 
etmektedir. ' - • • , • • • , x •••'••' 

Tasarının bu maddelerinin kaleme alınmasında hem Yargıtay içtihatlarından, hem de son yirmi 
yıl iyinde memleketimizdeki iktisadi inkişaftan ilham alınmıştır. Meselâ: Yürürlükte olan kanu
nun (19) ncu maddesine göre, ticari'olmryan işlerden sayılan maden işlerinin yalnız tieari müessese 
.şeklinde işletilebileceği düşünülerek tasarıda ticaret evi ve fabrika işlerinden sayılması muvafık 
görülmüştür. 
, Bugünkü kânun' münferit muamele ile bu muameleyi yapanın batini niyetini esas olarak kabul 
ettiği halde tasarı, kanunda zikredilen veya mahiyeti itibariyle bunlara benziyen işlerle uğraşmak 
üzere kurulan müesseseleri, ticaret evi veya fabrika saymaktadır. 

Tasarının lâfzından anlaşılacağı üzere,, (12) nci maddedeki sayım, tahdidi mahiyette olmayıp 
bunlar birer misal olarak gösterilmiştir. Bu suretle maddeye büyük bir elestikiyet temin edilmiştir. 
Bununla da iktifa edilmiyerck kanunun tatbik kabiliyetini artırmak maksadiyle tasarının (13) ncü 
maddesinde bir taraftan ticari işletme sayılmıyan ezcümle' çiftçi, esnaf ve güzek sanatlar işleriyle, 
diğer taraftan (12) nci maddede sayılmıyan işlerin hangi şartlar altında ticari olarak vasıf Inndırı-
lubüeceği hususu tanzim edilmiştir. Bu suretle tasarının (13) ncü maddesi, bugünkü kanunun (17), 
(IS) ve (19) ncu maddelerine tekabül etmektedir. Yalnız bugünkü kanundan farkı münferit mua
melenin, ticari bir muamele olarak kabul edilmeyip ancak genişlik ve önemi bakımından ticari bir 
muhasebeyi gerektirdiği takdirde ticari vo sınai müessese ile ilgili işlerden biri olarak nazara alnı
nı iş olmasındadır. Bu itibarla, * meselâ, kazanç kasdiyle gayrimenkul alım vo satımı yalnız başına 
lipari hükümlere tâbi bir olay olmıyacaktır. Fakat bir emlâk bürosu açarak bu gibi .işleri meslek 
edinen kimsenin yaptığı muameleler uzmanların fikirlerine göre ticari muhasebeye ihtiyaç göster
miş ve büro ticari bir müessese şekil ve mahiyetini almışsa bu emlâk bürosu ticari bir işletme, onu 
isleten kimse do tacir sayılacaktır. 

Çiftlik ticari bir müessese değildir. Fakat çiftlik sahibinin ticari usullere dayanarak işlettiği 
bir. değirmen ticari bir müessese mahiyetini aldığı takdirde .çiftlik sahibi de değirmeni işletmo yü
zünden taeir sıfatını iktisap eder. Bir doktorun muayenehane açması ticari bir iş değildir. Fakat 
aynı doktor ticari bir muhasebeye muhtaç olan bir sanatoryum veya doğum evi veya hastane 
açarsa bunlar ticari işletmo mahiyetini iktisap eder ve bu takdirdo doktor da tacir sıfatını alır, 
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•fiasılr, ticari ve sınai bir müessese şekil ve mahiyetini haiz daimî bir müessese, çalışma konusu ne 
\olursa olsun, tatbik edilen ticari metot"ve organizasyon hususiyetleri itibariyle ticari işletme olarak 
•kabul edilmektedir. '" * • :•. 

Her ticari işletme millî ekonomi bakımından bir eüzütam mahiyetinde olduğu ve çeşitli .tasar- . 
rufların konusunu teşkil ettiği için işletmenin maddî cihetini de belirtmek maksadiyle yürürlükte 
olan kanunun (126) ncı maddesi hükmü, tasarının (11) nci maddesine ikinci fıkra olaTak eklenmiştir. 

B) Yukarıki izahlardan anlaşılacağı üzere tacir mefhumu ticari işletmeye tâbi bir mefhumdur. 
Bu sebepten dolayı tasarının (14-19) ncu maddelerinde tacir mefhumuna mütaallik hükümler bir 
araya toplanmıştır. Bu hükümler Ticaret Kanununun (4-14) ncü maddelerine tekabül etmektedir. 
Tasarının yürürlükteki kanuna nazaran farkları bilhassa şunlardır: 

a) (4355) sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Borsalar Kanununun birinci 
maddesi hükmü, esnaf ile küçük tacir arasındaki farkı kaldırmıştır. Demek oluyor ki, âmme huku
ku bakımından küçük tacir diye iktisadi bir zümre değil, ancak esnaf bahis mevzuu olabilir. Bu 
hal çaresi iktisadi gerçekliğe uygundur. Bir arabacı, bir sandalcı bugün mer'i olan Ticaret Kanu
nuna göre tacir sıfatını haizdir. Fakat kanunun (13,14) ncü maddelerine göre bu gibiler küçük 
tacir olarak tavsif edildiklerinden yalnız esnaf odasına kaydedilmeleri lâzımdır. 

Bu ahenksizliği bertaraf etmek maksadiyle küçük tacir kategorisi kaldırılmıştır. Bugünkü 
kanuna göre küçük tacir olarak vasıflandırılan kimso tasarının (17) nci maddesine göre tacir 
değildir; esnaf sayılmıştır. Bu suretle esnaf odasına kayıtlı bulunanlar hakkında ticari işletmeye 
vo tacirlero mütaallik hükümler uygulanmaz. Bu hal çaresi ticari görüşe de uygundur. Bir kişi ya 
tüccardır veya değildir. Tacirden beklenilen ihtimam derecesi başka, esnaftan beklenilen ihtimam 
derecesi yine başkadır. Bununla beraber esnafın da tacirlere mahsus bâzı hükümlerden, hususiyle 
ücret talep etmek vo hapis hakkını .kullanmak imkânından faydalandırılması münasip görülmüştür. 

b) Bugünkü kanuna göre gerçek bir kişiye tacir sıfatım verebilmek için aranılan (ticari eh
liyet) şartı tatbikatta birçok suiistimallere yol açmıştır, çünkü kâfi müeyyideler mevcut olmadığı 
için ticari ehliyete sahip olmıyan birçok elemanlar ticaretle meşgul oldukları halde tacirliğe bağlı 
olan ağır külfetlerden kolayca kurtulmuşlardır. Tacirlik şerefli bir sanat ise de bunu tanzim eden 
hukukun sertliği bakımından, bu, bir nimet değil belki bir külfettir. Binaenaleyh ticari işleri mûtat 
sanat olarak yapan kimse, Medeni Kanunun hükümlerine göre haklardan istifade ve hakları istimal 
ehliyetini haiz olmak şartiyle tacir sayılmalıdır. Bu sebeplerden dolayı Ticaret Kanununun (4-8) 
nci maddeleri fuzuli görülerek kaldırılmıştır. Onun yerine küçük ve mahcurlarla ticaretten mene-
dilenlcre mütaallik tasarının' (15 ve 16) ncı maddeleri geçmektedir. Bu suretle'Ticaret Kanunu ile 
Medeni Kanun arasındaki mühim bîr ahenksizlik bertaraf edilmiş ve tatbikatta görülen birçok suiis
timaller de önlenmiş olacaktır. 

c) Ticaret Kanununun 9 ncu maddesine göre gerçek kişi olanlardan yalnız kendi namına mua
melelerde bulunan kimse tacir sayılır. Halbuki tüzelkişiliği haiz olmıyan âdi şirket veya onun bütün 
şerikleri adına Borçlar Kanununun 533 ncü maddesi uyarınca ticari bir müesseseyi işleten kimse 
bugünkü mevzuata nazaran tacir olmadığı gibi âdi şirket ve şerikleri de tacir sıfatını haiz değildir
ler. Bu mesele, şekil itibariyle hükümsüz olan kolektif ve komandit ortaklık münasebetlerinde 
önemli rol oynadığından tasarının 14 ncü maddesine göre yalnız kendi adına değil aynı zamanda 
âdi bir şirket (Veya onun şerikleri) adına hareket eden kimse de tacir sayılır. 

d) Ticaret hayatında vâki olan bâzı suiistimalleri ileride önlemek maksadiyle tasarımn 14 
ncü maddesine bir üçüncü fıkra eklenmiştir. Buna göre hakikate aykırı olarak' tacir veya bir 
şahıs şirketinin şeriki^ sıfatiyle hareket eden kimse hüsnüniyet sahibi üçüncü kişilere karşı ' 
tacir gibi mesul olacaktır. * , . 

e) Ticaret Kanununun (9) ncu maddesine göre tüzelkişi olanlardan yalnız ticaret ortaklıkları 
tacir sıfatını haizdirler. Fakat Medenî Kanunun (54) ncü maddesine dayanarak gayesine erişmek 
için ticari bir işletmeye sahip olan derneklerle (3460) sayılı kanuna tâbi olan İktisadi Devlet 
Teşekküllerhıin ve bunlara'tâbi olan müesseselerin tacir sıfatım haiz olup olmadıkları meselesi 
münakaşalıdır. Bu mesele menfaatler durumuna - uygun bir şekilde halledilmiştir^Devlet, % bele-
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diye gibıvkam,u,|üzelkişiJer,^ister bizza^ister^âmme^hukul^ bir Jt$zelkişı^vaşıta-
siyle olsun bir ticari işletmeyi işletecek' olurlarsa, bugünkü kanunun (12) nci maddesine///, uygun 
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da getirilirse, .bu, işletme,,dejo zaman tacir sıfatını iktisap edecektir. Zaten bu gibi işletmeler Tica-
ret ve Sanayi Odaları, Kanununa, göre, de-bu, odaların üyesi sayılırlar. ... M .;<-. «, ; ' . < .-

f) Donatma, iştiraki adını .taşıyan ortaklık, tüzelkişiliği haiz değildir. Fakat ticarete P-iştirak 
ettiği için tacirlere, dair olan hükümlerin donatma ortaklığı hakkında da uygulanması elzemdir. (Ta
sarının 1.9 ncu maddesi) ,„-, , • ,,' , '., , , , .. ., , 

C) Yukar.da, söylendiği gibi tacirliğin, .nimetine göre, külfeti de .mevcuttur... .Bu, külfetlerin,, bir 
araya toplanması tatbikat bakımından ..büyük bir fayda temin edecektir. Bu mülâhaza ile.tasarının 
(20 - 25) nci maddelerinde tacir sıfatına.bağlı olan en önemli hükümler,-tanzim edilmiştir. Şöyle ki:, . 

,,a)_. Taşarının,(20) nci maddesinde sarahaten tacirlerin her türlü borçlarından dolayı iflâsa tâbi 
oldukları ifade,edilmiştir. •'.. •,••!,.••• . . v ,.. . .,..-'• 

İcra ve iflâs Kanununun muhtc^j^madcjleleriııden (TicaretKanununagore.iflasatabiolankim.se-
ler) tâl/lri geçtiği, halde ^ugünkü .Ticaret Kanunumuzda bu hususta hiçbir.hüküm yoktur... Yalnız 
Ticaret Kanununun,.(.14) neü maddesine göre, küçük tacirin iflâsa, tâbi .olmadığı hükmünün.mefhu
mu muhalifinden, alelade tacirlerin iflâsa tâbi.oldukları neticesi çıkarılmıştır. Tasarının açık hük-
mü artık bu meselede her türlü şüpheyi izale etmektedir. Hususiyle gerçek kCşi olan tacirin-ticaretle 
ilgili (»Inııyan borçlarından,dolayı iflasa (tâ-bi olup olmadığı meselesi - ki, bir mesele, çok münakaşalı
dır-,de, tasarıda müspet şekilce.halledilmiştir, Bu hükmün dayandığı sebep, gerçek kişi olan tacirin 
gerek t-.icari yo gerek şahsi alacaklarına karş.ı bütün mallariyle.mesul olması keyfiyetidir. 

b) Tacirin ihtimam derecesini tanzim eden tasarının (20) nci maddesinin 2 nci fıkrası bugünkü. 
Ticaret Kanununun (644) ncü maddesine tekabül etmektedir. Tacirden, beklenilen.. basiretin ne de-
mck.'ölduğunû kanundan' değil, ticaret hayatindau hususiyle ticari teamüllerden çıkartılabilir. Bu
nunla beraber bir tek noktaya' hususi bir önem verilmiştir : /• • 

Borçluyu temerrüt haline sokmak veyahut .bir sözleşmeyi feshetmek için, gerek Borçlar, ve ge
rek Ticaret, Kanunlarına göre bir ihtar, lâzımdır. Bu ihtarın şekli hakkında ;̂ Borçlar ...Kanununda 
hiçbir hüküm mevcut olmadığı halde Ticaret Kanunu hükümlerine göre noterlik marifetiyle çeki-
leeek bir protestof veya taahhütlü bir mektup istenmektedir. .Tacirler, bu .usule alıştıkları için her 
halde tacirler arasındaki münasebetler de bu usulü olduğu gibi bırakmak faydalı görülmüştür. Bu 
mülâhaza ile tasarının (20) nci maddesinin 3 noi\ fıkrasına bu usulü muhafaza eden bir hüküm 
konmuştur. Fakat bu hüküm yalnız ve yalnız borçluyu temerrüt haline sokmak ,veya sözleşmeyi 
feshetmek hakkında yapılacak ihtarlar için,aranılır. Diğer ihtar ve . ihbarlar -.kanunda 
aksine açık bir hüküm olmadıkça - şeklo tâbi değildir. Meselâ satılmış ye; teslim edilmiş olan 
malların ayıplı olduğunu gösteren ihbarlar hiçbir şekle tâbi değildir., Halbuki poliçenin vâde gü
nünde 'tediye edilmediğini isbat edebilmek için noterlik marifetiyle çekilecek bir protestoya ihti-

I - , . ' • > • ; • 

yaç vardır. t , ı , v/. .,,,,. »r • 
e) Vürürîükte olan kanunun (22 - 25) nci maddelerinde ifadesini bulan, (fer'ilik nazariyesi) 

tasarının (21) W» maddesinde daha açık ve, mcnfaatlar durumuna daha uygun bir surette kaleme 
alınmıştır. Bir tacirin akit ve borçlarının ticari olması asıldır. Bu kaidenin, tacir sıfatını haiz olan 
tüzelkişiler için hiçbir istisnası yoktur. Çünkü ister ticari ortaklıklar, ister şair iktisadi teşekkül
ler bahis mevzuu olsun, bu gibi tüzelkişilerin haiz oldukları istifade vo istimal ehliyeti iktisadi ko
nusu ile mahduttur. Binaenaleyh bu gibi tüzelkişilerin hiçbir âdi faaliyet sahası yoktur. . 

Tacir sıfatını haiz olan gerçekkişilere gelince: Bunların ticaret sahası âdi sahadan tefrik edi
lebilir. Fakat üçüncü kişilerin menfaatlerini korumak için tacire, durumu kendi hesabına elverişli 
gördüğü bir zamanda, muamelesinin ticari veya âdi mahiyette,olduğu hususunda bir iddiada bu
lunmak hakkı verilemez.^ Muamele yapıldığı anda bu muamelenin tacirin âdi,sahasına taalluk ettiği 
keyfiyeti ya diğer tarafa açıkça bildirilmeli veyahut halin hususiyetlerinden anlaşılmalıdır. 

http://TicaretKanununagore.iflasatabiolankim.se-
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d) Tasarının hizmet ücretini istemek hakkına mütaallik (22) nci maddesi yürürlükte olan Tica

ret Kanununun (653)-ncü maddesine tekabül etmektedir. 
e) Tasarının (23) ncü maddesi, Ticaret Kanununun (684), (695) maddelerini birleştirerek bir 

taraftan fatura vermek mükellefiyetini, diğer taraftan alman bir faturaya karşı kısa bir müddet 
içinde itiraz edilmezse münderecatınm kabul edilmiş sayılacağı ve aynı prensibin de teyit mektubu 
hakkında cari olduğu hususunu bugünkü kanuna ve ticaret hayatına uygun bir şekilde tanzim 
etmektedir. 

f) Borçlar Kanununun bâzı maddelerine göre fahiş bir ücret veya fahiş bir cezai şart yargı-: 
tarafından indirilebilir. Halbuki Ticaret Kanununun (647) nci maddesine göre, cezai şart fahiş olsa 
bile indirilemez. Ticaret hukuku ile âdi hukuk arasındaki bu farkı olduğu gibi bırakmak doğru 
addedilmiştir. Çünkü ticaret sahasında merhamet ve insaf ne gösterilir, ne beklenilir. Küçük tacir 
mefhumu kaldırıldıktan sonra; tacir sıfatını hak olan bir borçluyu, olağan hallerde fahiş addedi-
lebilen bir tellallık ücretinin veya cezai şartın indirilmesini talebetmek hakkından şimdiye kadar 
olduğu gibi ilerde de mahrum bırakmak ticaretin icabmdandır. 

Aynı mülâhaza ile Borçlar Kanununun (104) ncü maddesinin 2 nci fıkrası tacirler hakkında 
kabili tatbik olmıyacaktır. Bu maksada tasarının (24) ncü maddesi hizmet eder. 

g) Borçlar Kanununun satım akdi hakkındaki 182 - 231 inci maddeleri İsviçrede gerek âdi ve 
gerek ticari satımlarda uygulanır. Bunda hiçbir mahzur yoktur. Çünkü zikri geçen hükümler bil
hassa ticaret erbabının ihtiyaçları gözönünde tutularak ısdar edilmiştir. Bu durum karşısında Tica
ret Kanununun «bey'i. ticari» hakkındaki 685 - 746 ncı maddelerinin kald'rılması muvafık görül
müştür. Şu kadar ki her iki kanunun birbiriyle mukayesesi neticesinde; Borçlar Kanununda açık
ça ifade edilmeyip de isviçre'de içtihat yoluyla halledilmiş olan bâzı özel meselelerle diğer mem
leketlerde şimdiye kadar yalnız ticari teamüllere tâbi olan «sif» satım admı taşıyan sözleşme tipi 
hakkındaki kaidelerin ipkası zaruri addedilmiştir. Bu sebeple «sil» satım hakkındaki hükümler ta
sarının deniz ticaretine mütaallik dördüncü kitabına nakledildiği halde Ticaret Kanununun 694, 
707, 712, 715, 716 ve 717 nci maddeleri hükümlerinden yalnız tacirleri ilgilendiren ve tacir sıfatı
nın bir neticesi olanlar tasarının 25 nci maddesin•-• konmuştur. 

15. Ticaret sicili: 

Tasarının (26 - 40) ncı maddeleri, ticaret sicili başlığı altında bugün, yürürlükte olan Ticaret 
Kanununun dördüncü faslına tekabül etmektedir. 

Dil bakımından yapılması lâzımgelen düzeltmelerden başka bugün mer'ı «lan hükümler esas iti-
mariyle olduğu gibi bırakılmıştır. Valnız bugünkü kanunun hükümleri kısmen muğlak, kısmen kifa
yetsiz olduğu için, bir yandan İsviçre Borçlar Kanunundan mülhem olarak bâzı yenilikler kabul olun
muş, diğer yandan da, sicil memurunun bilhassa mesuliyetti olan faaliyetini kolaylaştırmak ımaksa-
diyle sicil işlerini düzenliyen mufassal bir tüzüğün çıkarılması faydalı bulunmuştur. 

Tasarının en önemli ıslah "teklifleri şunlardır : 
a) Ticaret Kanununun sureti tatbiki hakkındaki kanunun muvakkat maddesi bugün ve gelecek 

birçok seneler için ehemmiyetini kaybetmediğinden tasarının (26) ncı maddesine eklenmiştir. Bu 
hükme nazaran ticaret sicili henüz kurulmamış olan yerlerde Adalet Bakanlığının talebiyle sicil iş
leri mahkemelerin nezareti altında ticaret ye sanayi odaları veya onların ajanları tarafından yapı
lacaktır. Nezaret ve mesuliyet hususundaki hükümler daha acık bir şekilde kaleme alınmış ve bütün 
tereddüt ve şüpheleri izale maksadiyle Medeni Kanunun 917 nci maddesine atıf yapılmıştır. 

b)' Sicil memurunun haiz olduğu görev ve yetkiler yürürlükte olan kanunla acık bir tarzda ifa
de edilmiş olmadığından tasarının (34) ve (35) nm maddeleri yürürlükte olan kanuna nazaran bir 
değişiklik arzetmektedir. Tecrübenin gösterdiği gibi, tescile tâbi olan hususlar çok defa kanuni şekle 
göre müddeti içinde ticaret siciline bildirilmemektedir. Bugünkü kanunun (38) ve (40) ncı madde
leri kifayetsiz bulunduğundan sicil memuruna 1e;w-ile davet yetkisini vermek ve ilgilileri vazifelerini 
yerine getirmek hususunda icbar ötmek için kâi'i müeyyideler koymak, yerinde bir tedbir telâkki 
edilmiştir. 
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Ticaret sacili, hem ilgililer hem bütün ticaret erbabı hem de Devlet işleri için büyük bir Önemi 

haizdir. Onun için ticaret sicili muhteviyatını, gerçekliğe uygun bir şekilde garanti etmek ka
nun hükümlerinin as^l gayesidir, ilgililerin ihmali hem kendilerine hem de onlarla ticari münase
bette bulunanlarla pahalıya mal olabilir. Bugünkü kanunda yazılı olan riayetsizlik cezasının tutarı 
çok az olduğu için böyle bir ceza ile tahdit tesirsiz kalmaktadır. 

Bu sebepten dolayı riayetsizlik cezalarını artırmak bir zaruret addedilmiştir. 
c) Ticaret sicilinin ve buna geçirilen kayıtların aleniyeti elzemdir. Bu maksadı sağlamak 

için tasarının (37) nci maddesinde, kanunun (33) ve (37) nci maddeleri bir araya getirilerek 
faydalı bir yenilik olmak üzere bütün kayıtların Resmî Gazetede neşredilmesi teklif edilmektedir. 
Bugünkü kanunun (33) ncü maddesine göre (îlâna tâbi tescilât ve kuyut, ilânatı kanuniyenin 
neşrine mahsus gazete tesis edilinceye kadar ma hallinde münteşir resmî veya hususi gazete ile...) 
ilân olunur. Bundan 21 s>ene evvel kabul edilmiş olan bu madde hükmü henüz yerine getirilmemiş
tir. Türkiye'de bütün ticari işletmelerin hususiyetlerini gösteren merkezî bir ticaret sicilinin 
kurulması bugünkü şartlar altında imkâns^s olduğu iyin hiç olmazsa her hangi bir Türk ticaret 
siciline kaydedilmiş olan hususların Resmî Gazete de ilân edilmesi bütün ilgililer için faydalı 
olacaktır. 

d) Tescilin hükümlerini tanzim eden bugünkü kanunun (39) ncu maddesi çok muğlâk ve ki
fayetsizdir. Bu sebepten dolayı İsviçre Borçlar Kanununun (932) ve (933) ncü maddelerinden 
mülhem olarak tasarının (38) ve (39) ncu maddelerinde bir yandan tescilin hangi andan itibaren 
hüküm ifade edeceği, diğer yandan da bir hususun tescil edilip edilmemesinin kime karşı ve nasıl 
müessir olacağı meseleleri mümkün olduğu kadar açık bir surette tesbit edilmiştir. 

e) Nihayet kayıtların gerçekliğe uygunluğunu sağlamak için bugünkü kanunun (38) ve (40) 
nci maddelerine tekabül eden tasarının (40) nci maddesi hem önemli bir surette değiştirilmiş 
hem de açık bir şekle konmuştur. 

16. Ticaret unvanı ve işletme adı: 

Yürürlükte olan Ticaret Kanununun ticaret unvanına mütaa7lik (41-55) nci maddelerine teka
bül eden tasarının, (41-55) nci maddeleri son yirmi yıî zarfında bu sahada görülen suiistimalleri 
önlemek kaygusiyle kaleme alınmıştır. 

Bundan başka çeşitli ticaret ortaklıklarının unvanları hakkındaki hükümler daha açık bir şe
kilde ifade edilmiş, şimdiye kadar yalnız kolektif şirketlerin şubelerini ilgilendiren (149) ncu mad
de hükmü umumileştirilmiş, merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki 
şubeleri hakkında lüzumlu kaideler konmuş; Ticaret Kanununun (46-49) ncu maddeleriyle Borç
lar Kanununun (179-180) nci maddeleri arasındaki ahenksizlik kaldırılmış ve nihayet şimdiye 
kadar mevzuatımıza girmiyen ve fakat ticaret hayatında büyük bir önem kazanmış olan işletme ad
ları için yeni bir hüküm teklif edilmiştir. i:-

A) Tescile mütaallik olan (42) nci maddedeki değişiklik imza şekliyle ilgi'idir. Tatbikatta rast
lanan sahtekârlık iddialarını tahdit için gerek gerçek kişi olan münferit tacirlerin ve gerek tüzel 
kişilerde imza yetkisini haiz olan kimselerin attıkları imza örneklerinin noterlerce tasdik edildik
ten sonra sici1 memuruna tevdi- ettirilmesi bir zarurettir. 

a) Gerçek kişi olan münferit bir tacir, unvanı ticaretini el yazısiyle yazmalıdır. Yani klişe kul
lanmamalıdır. Çünkü : Kanun ve tasarı esaslarına göre gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanı, 
yalnız öz ve soyadından ibaret olup umumiyetle pek uzun değildir. Halbuki tüzel kişilerin, husu
siyle ticari ortaklıkların unvanları için bu mülâhaza varit değildir. Tüzel kişiler namına hareket 
edenlerin imzası önemli olduğu i?in tüzel kişilerin, ticaret unvanları klişe şeklinde de gösterilebilir. 
Zaten imzanın şekli, yalnız gerçek bir kişinin şahsiyetini başkalarından ayırt edici bir tanıtma 
vasıtasıdır ki, bu husus, tüzel kişiler hakkında bahis mevzuu olamaz. Bundan başka (42) nci mad 
denin tadil edilmiş şekline göre yalnız ticaret unvanı doğil, aynı zamanda bizzat ticari işletme de 
ticaret siciline geçirilir. 
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b) Bu suretle modern işletme nazariyesinin mühim bir neticesi olarak ticaret sicili, ticaret 

işletmelerinin sicili olmak mahiyetini kazanmış olacaktır. Bu sebepten dolayı şubelerin de tescili 
bjr jsaruret olmuştur. Bu hususta genel bir hüküaı mevcut olmamakla beraber tatbikatta şimdiye 
kadar şubeler de tescil edilmiştir. 

Tasarı, münakaşalı olan bir meseleyi açık bir tarzda hallederek şimdiye kadar ancak yabancı 
sigorta şirketleriyle bankaların ve diğer anonim şirketlerin Türkiye'deki şubelerine mahsus hüküm
leri her hangi yabancı bir işletmenin Türkiye 'deki şubelerine teşmil etmiştir. 

c) Bu gibi şubeler için ikametgâhı Türkiye'de bulunan ve ticari bir mümessilin hak ve salâhi
yetini haiz olan genel bir temsilci tâyin edilmelidir. Merkezleri, Türkiye dışında bulunan ticari 
işletmelerin Türkiye'de birden fazla şubesi varsa ilk şube bir nevi merkez telâkki edilir. Ondan 
sonra açılacak şubeler hakiki şube gibi muamele görür. Bunun sebebi iflâs hukukunda kabul 
edilen mülkilik prensibidir. 

B) Ticaret unvanının şekline mütaallik (43 -51) nci maddeler, yürürlükte olan kanunun 
(43 - 51) nci maddeleriyle (266) ve (507) nci maddelerine tekabül etmektedirler. Münferit tacir
ler kolektif ve komandit ortaklıklara ait ticaret unvanlarının şeklini tayinde Soyadı Kanununundaki 
hükümler göz önüne alınmıştır. Limitet, anonim ve'kooperatif ortaklıkların ticaret unvanları hak
kında bugün yalnız anonim ortaklık için kabul edilmiş olan prensip genişletilmiştir. 

Zikri geçen ortaklıklar, işletme konusunu ve ortaklık nevini unvanlarında göstereceklerdir. 
Bundan başka yanlış bir zehap uyandırabilecek mahiyette olan ilâveler hariç olmak üzere firmaları
nı serbestçe seçebileceklerdir. (Tasarı madde 45). 

a) Tasarının (46) nci maddesi bugünkü kanunla tanzim edilmiş olmıyan bir meseleye de temas 
etmektedir. Ticaret ortaklığı mahiyetinde olmıyan birçok tüzel kişiler ve donatma ortaklığı, tacir 
sıfatını haiz oldukları için zikri geçen müesseselerin ticaret unvanlarının şekli tasarıda açıkça tes-
bit edilmiştir. 

Ticari işletmeye sahip olan dernekler ve ticari teşekkül ve kurumlar ticaret unvanı olarak kendi 
'adlarını kullanabilirler. Donatma ortaklıklarının unvanı için ya bir ortağın öz ve soyadı veyahut 
deniz ticaretinde kullanılan geminin adı ve donatma ortaklığının vücudunu gösteren bir ibare kâfi 
sayılmıştır. 

b) Yürürlükte olan kanunda bulunmıyan tasarının (47) nci maddesi, tüzel kişilerin unvanları
na eklenmesi lâzımgelen ayırt edici ilâvelere mütaalliktir. Kanunda talep edilen ve asgari unsurları 
ihtiva eden bir ticaret unvanı kaide olarak yalnız ilgililer arzu ettikleri takdirde ilâvelerle müceh
hez olabildiği halde, evvelce kayıtlı bulunan ticaret unvanlarını yeni unvanlarla iltibasa uğramak
tan Sorumak lâzımgeldiği takdirde ilâve yapmak serbestisi kanuni bir mecburiyet halini alabilir. 
Bugünkü kanunda yalnız münferit tacirlerin unvanları hakkındaki hüküm, tasarıda tüzelkişilerin 
ticaret unvanlarına da teşmil edilmiştir. (Tasarı madde 47 ve 48) 

c) Tasarının (49) ncu maddesi, ticari işletme sahibinin veya bir ortalık firmasına dâhil bulunan soya
dının değişmesi veya değiştirilmesi halinde eski ticaret unvanının olduğu gibi kullanılabüip kullaııı-
lamıyacağı meselesini müspet tarzda hal-için konulmuştur. Ayni esas, kolektif ve komandit ortaklık
lara yeni ortakların girmesi veya ortaklıktan çıkması veya çıkarılması halinde de tatbik olunur. Yal
nız yürürlükte olan kanunun, (50) nci maddesinden mülhem olarak işletmeden çıkan ortağın veya 
onun mirasçılarının yazılı muvafakati şart koşulmuştur. 

d) Tasarının (50) nci maddesi kanunun (45) nci maddesinin (2) nci cümlesine tekabül etmekle 
beraber merkezi Türkiye dışında bulunan bir işletme şubesinin seçeceği ticaret unvanı hakkında yeni 
bir hükmü de ihtiva etmektedir. Yabancı şubenin firmasında merkezin bulunduğu yerle şubenin bu
lunduğu yerin gösterilmesi ve şube olduğunun da belirtilmesi şarttır. 

e) Ticaret unvanının yalnız başına devredileni emesi prensibi muhafaza edilmiştir. Borçlar Kanu
nunun (179) ve (180) nci maddeleri bir ticari işletmenin devrini tanzim ettiği için Ticaret Kanunu-

, nun (46 - 49) ncu maddelerinin kaldırılması zaruri görülmüştür. Yalnız işletmenin ticaret ünvaniyle 
birlikte devrinden sonra işletmenin yeni sahibinin eski unvanı olduğu gibi kullanabilip kullanamıya-
cağı meselesi tasarıda müspet bir tarzda halledilmiştir. 
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Ticaret unvanına bağlanmış olan iktisadi itibarın bozulması için muhik bir sebep yoktur. Ticari 

işletmenin hakiki sahibinin kim olduğunu öğrenmek istiyenlerin ticaret sicilini tetkik etmeleri lâzımdır. 
c) Tasarının ticaret unvanının korunmasına mütaallik hükümleri, Ticaret Kanununun (53 -

55) nci maddelerine tekabül etmekte ve onları bâzı noktalarda tamamlamaktadır. 
d) Ticaret unvanı, işletme sahibini yani müteşebbisi gösterdiği halde tatbikatta doğrudan 

doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzeri işletmelerden ayırmak maksadiyle kullanılan adlara rast
lanmaktadır. (Meselâ: Üniversite kitapevi, Cumhuriyet Eezahanesi; Yıldız Lokantası, Sümer 
sineması, Cihan Palas oteli) gibi ibareler ticaret unvanının ilâvesi olarak kullanılırken suiistimal 
edilirse, bu hal ticaret unvanına mütaallik hükümlerle önlenebilir. Fakat tecrübe göstermiştir ki, 
işletme adları umumiyetle ticaret unvanından ayrı olarak kullanılmaktadır. 

Bundan dolayı bu türlü adların suiistimallerini önlemek şimdiye kadar hemen hemen mümkün 
olamıyordu. Ticaret için elzem olan dürüstlük prensibini muhafaza edebilmek için işletme adları 
hakkında da ticaret unvanlarına mütaallik hükümlerden bir kısmının uygulanması münasip gö
rülmüştür. Bu maksatla tasarının (55) nci maddesi tertip edilmiştir. Bu hükme göre şimdiden 
sonra işletme adları da tescile tâbi tutulacak, iltibasa mahal verecek bir tarzda kullanmaları önle
necektir. ı \_ , „ . . ' . , , 

17. Haksız rekabet: *<t 

Haksız rekabete mütaallik olan hükümler kısmen Borçlar Kanununun (48) nci maddesiyle Ti
caret Kanununun (56 - 65) nci maddelerinde ve kısmen de alâmeti farika nizamnamesinde ve bey
nelmilel sınai mülkiyet mukavelelerinin 6 . XI . 1925 tarihli Lâhey tadilâtına iltihak edilmesi hak
kındaki kanunda bulunmaktadır. 

Son yirmi yıllık tecrübenin gösterdiği gibi bugünkü durum ticaret sahasında büyük bir önemi 
haiz olan dürüstlüğü sağlamaktan çok uzaktır. Bunun başlıca sebebi,' Ticaret Kanunundaki hususi 
hükümler yanında haksız rekabeti meneden genel bir hükmün mevcut olmaması keyfiyetidir. 
Mahkemeler Ticaret Kanununun 2 nci maddesini ileri sürerek Borçlar Kanununun (48) nci madde
sindeki genel hükmü haksız, rekabete tatbik etmekten çekinmektedirler Halbuki bütün memleketler
de yapılan tecrübeler, haksız rekabeti yalnız hususi hâdiseleri ihtiva eden özel kaidelerle önlemenin 
imkânsız olduğunu ispat etmiştir. Fakat aksi mülâhazanın da varit olduğu İsviçre mevzuatından 
anlaşılmaktadır. îsviçre Kanun vazıı, haksız rekabeti sadece çok genel bir formül olarak Borçlar 
Kanununun (48) nci maddesiyle önliyebileceğini zannederek yargıçların takdir hakkına bu sahada 
da tam bir itimat göstermişti. Halbuki İsviçre'de bile yargıçlar haksız rekabet alanında müessir 
bir müdahalede bulunamamışlardır. Bu sebeplerden dolayı 30 Eylül 1943 tarihinde haksız rekabet 
hakkındaki Federal Kanun kabul edilmiştir. Bu kanun 15 Mart 1945 gününden itibaren yürürlüğe 
girmiş ve kaldırılmış olan Borçlar Kanununun (48) nci maddesi yerine kaim olmuştur. 

Zikri geçen İsviçre Kanununda haksız rekabet hakkında genel bir tarif verildikten sonra pratik 
hayatta en çok rastlanan haksız rekabet fiilleri ayrı ayrı tasrih ve tadat edilmiştir. Tâbir caiz ise 
yeni îsviçre Kanununda Borçlar Kanununun (48) nci maddesi ve Ticaret Kanunumuzun (56 - 65) 
nci maddeleri, mezcedilerek ahenkli bir vahdet haline sokulmuştur. Münferit haksız rekabet fiilleri, 
İsviçre Kanununda, yürürlükte olan Ticaret Kanunumuza nispetle, daha mufassal ve daha açık şe
kilde kaleme alınmış olduğundan tasarının haksız rekabete mütaallik hükümleri İsviçre Kanununa 
uygun olarak tanzim edilmiştir. Tasarının bu hükmü karşısında Borçlar Kanununun (48) nci mad
desi kaldırılacaktır. Çünkü iktisadi alanda vukubulacak bütün haksız rekabet fiilleri tasarının 
(56 - 65) nci maddelerinin içine girecektir. Yürürlükteki Ticaret Kanununun (56 - 65) nci madde
leriyle tasarının (56 - 65) nci maddeleri arasında bir mukayese yapacak olursa tasarınm ihtiva et
tiği yeniliklerin kısaca şunlardan ibaret olduğu görülür. 

A) Tasarının (56) nci maddesi, Borçlar Kanununun (48) nei maddesine tekabül etmekte 
olup, haksız rekabet için genel bir tarifi ihtiva etmektedir. Haksız rekabet aklatıcı veya hüs
nüniyet kaidelerine aykırı olan sair hareketlerle iktisadi rekabetin her ne suretle olursa ol-
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sun kötüye kullanılmasıdır. Bu tariften anlaşılacağı üzere, iktisadi rekabet Anayasa prensipleri
ne göre serbest ve caizdir. 

Yalnız iktisadi rekabetin her ne suretle olursa olsun kötüye kullanılması haksız telâkki edil
mektedir. - Rekabetin kötüye kullanılması keyfiyeti kusura dayandığı gibi kusursuz da olabilir. 
Binaenaleyh haksız rekabetin yasak edilmesini veya kaldırılmasını istiyebilmek için diğer ta
rafın kusurlu olduğunu iddia ve ispata hiç lüzum yoktur. ( 

Ancak zarar ve ziyan istemek için diğer tarafın kusuru, ceza dâvası açabilmek için de kastı 
aranır. (Tasarı madde: 58 bent: D ve E, madde 64). 

B) (Hüsnüniyet kaidelerine aykırı olan hareketler) tâbiri Borçlar Kanununda hiçbir suretle 
izah edilmediği halde tasarının (57) nci maddesinde, İsviçre Kanunundan mülhem olarak (10) 
bent içinde etraflıca gösterilmiştir. Bentlerdeki hallerin tahdidi olmayıp misal kabilinden olduğu
nu belirtmek için (57) nci maddenin ilk cümlesi (Aşağıda sayılan ve bunlara benziyen hareket
ler) şeklinde yazılmıştır. Bu suretle tasarıya göre mahkemelere takdir hakkı verildiği gibi 
(10) bentteki misallerle de tatbikat kolaylaştırılmıştır. 

Tasarının (57) nci maddesinin birinci bendi Ticaret Kanununun (58) nci tasarının (57) nci 
maddesinin 2 nci bendi Ticaret Kanununun (63) ncü, tasarının (57) nci maddesinin üçüncü bendi 
Ticaret Kanununun (57) ve (59) ncu, tasarının (57) nci maddesinin dördüncü bendi Ticaret Ka
nununun (59) ncu tasarının (57) nci maddesinin beşinci bendi Ticaret Kanununun (56) ve (57) 
nci, tasarının (57) nci maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci bendi Ticaret Kanununun (60) nci, 
tasarının (57) nei maddesinin dokuzuncu bendi Ticaret Kanununun (61) nci maddelerine tekabül 
etmektedirler. 

Fakat derhal şu cihet ilâve edilmelidir ki tasarıdaki hükümler Ticaret Kanununun yukarda zik
redilen hükümlerinden daha sarih daha mufassal ve daha müessirdir. 

Onuncu bende tekabül eden bir hüküm Ticaret Kanunumuzda yoktur. Fakat iş hukukunun inki
şafı dorayısiyle bütün iş verenlere yükletilmiş olan iş şartları gün geçtikçe daha büyük önem ka
zanacaklardır. Bu -iş şartlarını ihlâl etmek iş mevzuatına göre bir suç teşkil ettiği gibi aynı zaman-' 
da (Sosyal dumping) adiyle [anılan haksız bir rekabettir. 

Diğer bir yenilik, şimdiyle kadar yalnız istihbarat acentesine mütaallik (63) ncü madde hük
münün, başkalarının ahlâki (veya malî iktidarı hakkında malûmat veren bütün kişilere -teşmili 
hususudur. Çünkü, hakikatti, istihbarat ajeııteleri gibi bankalarla sair kredi müesseselerinin de 
tacirlerin itibarı hakkında njıalûmat vermeleri âdet olmuştur. 

G) Tasarının (58-63) ncü maddeleri haksız rekabetten doğan hukuki »mesuliyete mütaallîktir. 
a)' Borçlar Kanununun (48) nei maddesine göre haksız rekabet yüzünden ancak müşterileri 

azalan veyahut bunları kaybetmek korkusuna mâruz olan kimse dâva hakkına sahip olduğu halde, 
tasıarınm (58) nci maddesin^ göre haksiz rekabet yüzünden ister müşterileri ister kredisi veya mes
lekî itibarı, ister ticari işletmesi, ister diğer her hangi iktisadi menfaatleri bakımından zarar 
gören veya zarara uğramak tehlikesine mâruz bulunan kimse dâva haklarına sahiptir. Bundan 
başka iktisadi menfaatlerinde zarara uğrıyan müşteriler de dâva haklarına maliktirler ki bu husus 
yürürlükte olan kanuna nazaran önemli bir yeniliktir. Bugünkü mevzuata göre yalnız Ticaret ve 
Sanayi Odalarına bir dâva hakkı bahsedildiği halde, tasarıya göre esnaf odaları ve borsalarla, 
statülerine göre üyelerinin iktisadi menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve ikti
sadi birlikler dahi haksjz rekabet fiillerine karşı dâva açmak yetkisini haizdirler. 

b) Dâva yoliyle; fiilen haksız olup olmadığının tesbiti, haksız rekabetin men'i ile kaldırılması 
haksız durumun eski hale, hiç olmazsa haklı bir hale getirilmesi, kusur varse zararın tazmini ve 
Bdfcçlar Kanununun (49) ncu maddesindeki özel şartlar mevcut olduğu takdirde manevî tazminat 
verilmesi de talep edilebilir. 

Cezai mesuliyet hakkındaki hükümler açıkça hukuki mesuliyeti derpiş eden hükümlerden ayırt 
edilmiş olduğundan artık haksız rekabet meselesinin esas itibariyle hukuki mahiyet arzettiği anla
şılacaktır. 

e) Davalı rolünde kimin bulunabileceği bugünkü mevzuata göre çok münakaşalıdır. Huşu-
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siyle müstahdem ve sair yardımcı şahısların işledikleri haksız rekabet fiillerinden dolayı istihdam 
edenin ne dereceye kadar mesul olduğu ve Borçler Kanununun (55) nci maddesinden. ne şekilde 
istifade edebileceği ve haksız rekabet fiillerinin işlenmesinde büyük rol oynıyan basının mesuliyeti 
bahisleri açık bir şekilde tanzim edilmiş değildir. Tatbikat bakımından bilhassa önemli olan bu 
meseleler, tasarının (59) ve (60) neı maddeleriyle halledilmiştir. Şöyle ki tesbit, men'i müdahale 
ve refi dâvalarında hiçbir kusur aranmadığı için bu gibi haksız rekabet dâvaları, bu fiilleri işliyen 
müstahdemlerden başka bunları istihdam edenlere karşı da açılabilir, bu gibi hallerde Borçlar Ka
nununun (55) nci maddesi tatbik edilemez; fakat davacı tesbit ve men'i müdahale ve refi dâvala
rından başka tazminat talebinde bulunuyorsa davalı rolünde bulunan patron hakkında Borçlar 
Kanununun haksız fiillere mütaallik hükümleri tatbik olunabilir. Basının mesuliyetine gelince: 

Basın mensuplarına karşı haksız rekabet dâvası yalnız tasarının 60 neı maddesinde gösterilen 
istisnai hallerde caizdir. Bu yeni hükümle Yazı İşleri Müdürünce, ilân servisini idare eden 
şefe, naşire ve matbaacıya yüklenmiş olan ihtimam derecesi mûtat çerçeveyi aşmamaktadır. 

d) Mahkemenin vereceği kararın yayınlanması gerek dâvayı kazanan davacı, gerek aleyhin
deki dâva reddolunan dâvâlı için 'aynı derecede önemlidir. Çünkü haksız rekabet fiilinde bulun
mak ticaretin icabettirdiği dürüstlük kaidelerine ne kadar aykırı ise bir rakibe haksız yere haksız 
rekabet fiilini isnat etmk de ticari haysiyetle o kadar kabili telif değildir. Bu sebepten dolayı tasa-
rınm (61) nci maddesine göre mahkeme, talep üzerine masrafları dâvayı kaybeden tarafa ait 
olmak üzere, dâvayı kazanan tarafı hükmü yayınlamaya mezun kılabilir. 

e) Zaman aşımına mütaallik (62) nci madde Borçlar Kanununun (60) neı maddesinden biraz 
farklıdır. Haksız rekabetten zarar gören kimse hakkını müdafaa etmeyi uzun müddet ihmal ederse 
diğer taraf haksız hareket etmediği zehabına düşebilir. Binaenaleyh Öğrendiği tarihten itibaren bir 
yıllık, her halde haksız rekabet fiillerinin işlenmesinden itibaren üç yıllık bir zaman aşımı kâfi 
addolunmuştur. 

D) Haksız rekabet sahasında: Dâvalar gibi ihtiyati tedbirler de önemlidir. Bu hususta Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununda bulunan hükümler, umumiyet itibariyle kâfi telâkki edilebilirse de 
haksız rekabet fiilleri yüzünden hangi şartlar altında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği meselesi 
henüz eçık bir şekilde halledilmiş değildir. Bu husustaki tereddüt ve şüpheleri bertaraf etmek için 
tasarının (63) neü maddesi teklif edilmektedir. Bu maddede gerek ihtiyati tedbiri talep eden kimse
nin ve gerek diğer tarafın menfaatleri mümkün olduğu kadar telif "edilmiştir. 

E) Yürürlükte olan kanunun (64) ve (65) nci maddeleri cezai takibatı müstelzim bulunan 
haksız rekabet fiilleri hakkındaki cezai hükümleri ihtiva etmektedir. Tatbikat bu hükümlerin kifa
yetsiz olduğunu göstermiştir. Bundan dolayı yine İsviçre Kanunundan mülhem olarak tasarının 
(64) neü maddesinde cezayı müstelzim olan fiiller tadat edilmiştir. Ceza hadleri, bir yandan haksız 
rekabetin millî ekonomi üzerinde icra edeceği meşum tesirler ve diğer yandan da Türk parasının 
bugünkü değeri göz önünde tutularak artırılmıştır. Nihayet tasarının (65) nci maddesinde istih
dam eden, müvekkil ve tüzel kişilerin cezai mesuliyetine mütaallik bir kaide teklif edilmektedir. 
Zira böyle bir hüküm mevcut olmadan haksız rekabete karşı müessir bir mücadelede. bulunmak 
son derece güçtür. 

18. Ticari defterler: . " • 

Tasarının beşinci bölümünü teşkil eden (66 - 86) nci maddeleri Ticaret Kanununun defatiri tica-
rîyeye mütaallik aynı'maddelerine tekabül etmektedir. Yürürlükte olan mevzuat ecnebi örneklere 
nazaran çok eskimiş olduğu gibi tatbikat bakımından tesirsiz ve faydasızdır. Bundan sarfmazar,# 
defter tutma müke'lefiyeti, bugün, ticaret hukukunu olduğu kadar ve belki de daha ziyade vergi 
hukukunu i'gilendiren bir keyfiyet olmuş is€ de, Ticaret Kanunu ve vergi kanunları bu hususta 
ahenkli değildir. Bu durum ise, bütün ilgililer için zararlıdır. Bu sebeplerden dolayı yürürlükte 
olan hükümlerin yerine geçmek üzere, vergi usul kanununda kabul edilen esas kaidelerin, hemen 
hemen aynen, Ticaret Kanunu tasarısına alınması münasip görülmüştür. Her ne kadar defter tutma 
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mecburiyetini gerektiren sebepler vergi hukuku bakımından başka ticaret erbabı bakımından başka 
ise de, Vergi Usul Kanununun gerekçesinde söylendiği gibi «Bugünün şartları dâhilinde tüccarın 
defter tutup tutmıyacağı meselesi üzerinde artık durulamaz. Dâva daha ziyade, esnaf "üstündeki kü
çük ve orta ticaret ve sanat erbabı için basit pratik, faydalı bir defter ve hesap şek
linde aranıp bulunabilmesindendir.» 

Tasarı ile Ticaret Kanunu arasındaki esas farklar şunlardır : 
a) Ticaret Kanunu mecburi ve ihtiyari olarak tutulacak defterler arasında bir tefrik yapmak

tadır. Tutulması mecburi olan defterler için gerek şekil ve tasdik ve gerek saklanma müddeti ve is
pat kuvveti hakkında hususi hükümler cari olduğu halde ihtiyari olarak tutulan defterler için bu 
Özel hükümler uygulanmaz. Fakat bu tefriki haklı gösterecek bir sebep yoktur. İşletme ekonomisine 
mütaallik modern nazariyelere göre her ticari işletme kendi bünyesine mahsus bir muhasebeye muh
taçtır. Bir işletme için lüzumlu olan defterler diğer bir müessese için lüzumsuz addedilebilir. Bunun 
için modern ecnebi kanunlar; ticari defterlerin tutulmasını mecburi kılmakla beraber tacirlerin han
gi n M defterleri tutacakları hususunda katı hükümler vermekten çekinmektedirler. Fakat böyle bir 
kanun tekniği yalnız çok inkişaf etmiş bir tacir zümresine sahip olan milletler için caizdir. 

Memleketimizin bugünkü durumuna göre ticari defterlerin tutulması hususu tacirlerin ihtiyarına 
bırakılamaz. Şu halde tasarının (66) ncı maddesi her ne kadar ilk kısmında modern cereyanlara yer 
vermiş olsa da ikinci kısmında muayyen defterlerin tutulmasını mecburi kılmaktadır. Bu husustaki 
yenilik, ticaret ortaklık ve kurumlariyle münferit tacirler arasında yapılan tefriktir. Ticaret ortak
lık ve kurumları eskisi gibi bilanço esasına tâbi tutuldukları halde münferit tacir serbesttir, isterse 
bilanço esasını isterse Vergi" Usul Kanununda kabul edilen işletme hesabı cezasını kabul edecektir. 
Bilanço esasını tatbik edenler bir yevmiye defteri kebir, bir envanter defteri ve - tüzel bir kişi bahis 
mevzuu ise - bir karar defterini tutmakla mükelleftirler. İşletme hesabı esasını kabul edenler ise, tek 
bir defter tutmakla iktifa edebilirler. 

Diğer bir yenilik, artık lüzumsuz olduğu kadar masraflı olan kopya defteri tutmak mükellefiyeti
nin kaldırılmasıdır. Vergi Usul Kanununda olduğu gibi bu tasarıda' da evrakın sadece düzenli bir tarz
da dosya halinde muhafaza edileceği kaydiyle iktifa olunmaktadır. 

b) Tasarının (67) nci maddesi kanunun (68) ve(79) ncu maddelerine tekabül etmektedir. Ka
nunda kâfi bir müeyyide mevcut olmadığından zikri geçen hükümler şimdiye kadar tesirsiz kalmıştır. 
Ticaret hayatında dürüstlüğü temin etmek için defter tutma mükellefiyetinin yerine getirilmesi esas
tır. Ticari defterler, yalnız onları tutan tacirin menfaatlerini değil ayni zamanda bu tacirle ticari 
münasebette bulunan kimselerin menfaatlerini de korumaya yararlar. Bunun için defter tutma mü
kellefiyetini hiç veya gereği gibi yerine getirmiyenleri cezalandırmak lâzımgelmektedir. 

c) Tasarının (68) nci maddesinde; kanunun (75), (80), (250), (452) nci maddelerini bir araya 
toplanmış ve yalnız kanunun (80) nci maddesinin suiistimalini önliyen bir ilâve yapılmıştır. 

d) Tasarının (69) ve (78) nci maddeleri kanunun (69) ve (73) ncü maddelerine tekabül etmek
tedirler. Kanunun (72) ve (74) ncü maddeleri ise lüzumsuz sayılarak kaldırılmıştır. Defteri kebir 
hakkında yeni bir hüküm (tasarı madde 71) teklif edilmiştir. 

e) Yürürlükte olan kanunun (70) nci maddesi, envanter ve bilanço hakkında kifayetsiz hüküm
leri ihtiva etmektedir. Onun için zikri geçen madde yerine kaim olmak üzere İsviçre Borçlar Kanu
nundan ve Vergi Usulü Kanunundan mülhem olarak tasarının (72 - 77) nci maddeleri tetkik edil
mektedir. Bu hükümler, dikkatli ve tedbirli her tacirin kolayca yerine getirebileceği asgari bir 
vazife mahiyetindedir. Tasarının (75) nci maddesindeki «Değerleme» prensiplerinin Vergi Usulü 
Kanunundakinden önemli bir tarzda farklı bulunması her iki tasarı ile takip edilen gayenin fark
lı oluşunun tabiî bir neticesinden başka bir şey değildir. Vergi Kanununda âzami kıymet prensi* 
bi, Ticaret Kanununda ise asgari kıymet prensibi esastır. 

f) Ticari defterlerin teslim ve ibrazı ve ispat kuvvetine mütaallik tasarının (79 - 86) ncı 
maddeleri' bugünkü kanunun aynı meselelere mütaallik, (76 - 78) nci ve. (81 - 86) ncı maddelerine 
tekabül etmektedirler. Yapılan değişiklikler cüzi olmakla beraber tatbikatta hissedilen boşlukları 
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dolduracaklardır. Meselâ bugünkü meyzuatta tasarının (82) nci maddesindeki hükme tfenaer 
bir hüküm yoktur. 

1& Cari hesap: 

Bugünkü mevzuatımızda cari hesap münasebetine mütaallik hükümlerden bir kısmı Ticaret Ka
nununun (782 - 796) ncı maddelerinde, bir kısmı da Borçlar Kanununun (115), (122) ve (308) 
nci maddelerinde bulunmaktadır. Her iki kanun arasındaki ahengi sağlamak maksadiyle tasaruun 
birinci kitabının altıncı bölümü, zikri geçen kanun kaidelerini bir araya toplıyarak bugünkü 
durumu esas itibariyle olduğu gibi bırakmıştır. Zaruri görülen bâzı düzeltmeler bakiyenin tanın
masına ve haczedilmesine mütaalliktir. 

a) Tatbikatta yapılan tecrübelerden anlaşılacağı veçhile cari hesapların kapatılması netice
sinde tanzim edilen cetveller hesabı fiilen tutan kimse tarafından, kontral edilip kabul olunmak 
maksadiyle her hesap devresi sonunda diğer tarafa muntazaman gönderilirse de, cetvelleri alan 
taraf, ne olur ne olmaz düşüncesiyle bakiyeyi açık bir surette tanımaktan-çekinmektedir. 

Bugünkü kanunun (668) nci maddesine göre diğer tarafın sükûtu zımni bir tanıma olarak ka
bul edilebilir. Fakat tasarıda Ticaret Kanununun .(668) nci maddesi, Borçlar Kanununun (6) ncı 
maddesi yüzünden kaldırılmış olduğundan, bu sahada ticari hayat için bilhassa önemli olan bir me
seleyi mahkemelerin takdirine bırakmamak üzere bugünkü kanunun (786) ncı maddesine tekabül 
eden tasarının (92) nci maddesine şu fıkranın eklenmesi münasip görülmüştür. 

«Tesbit edilen bakiyeyi gösteren cetveli alan taraf aldığı tarihten itibaren bir ay içinde resmen 
veya taahhütlü bir mektupla itirazda bulunmazsa bakiyeyi tanımış sayılır». 

b) Cari hesap münasebetinin mahiyetinden anlaşılacağı gibi her iki tarafın hukuki durumu 
ancak hesap devresinin sonunda tesbit edilecek bakiye ile belli olur. Bu sebepten dolayı Ticaret 
Kanununun (791) nci maddesine göre «cari hesaba dâhil nukut ve emvalin haczi, hesabın kafi za
manında aleyhine haciz konan taraf lehine zühul edecek bakiye hakkında muteber olur». Bu hük
mün çeşitli tefsir tarzları vardır. Bunlardan biri haciz muamelesinin yalnız hesap devresinin so
nunda yapılabilmesi, diğeri ise haciz muamelesinin her zaman icra edilebilmesi ve fakat haczedilen 
meblâğın ancak normal hesap devresi sonunda ödenebilmesidir. Bu iki görüşı tarzından yalnız 
ikincisi, gerek cari hesap münasebetinde bulunan tarafların gerekse haczettiren alacaklının men
faatlerini temin ettiği için tasarının (98) nci maddesi bu mânada kaleme alınmıştır. 

20. Ticaret teltâllığt: 

Yürürlükte bulunan mevzuatta tellallık müessesesi gerek Borçlar Kanununda, gerek Ticaret 
Kanununda gerek borsalara mahsus kanun ve nizamlarda tanzim edilmiştir. Bugünkü durumun 
olduğu gibi bırakılması ticaret hayatının ihtiyaçlarına tekabül etmektedir. Çünkü, aracılık ve bu 
meslekin icra şartlan bütün ticaret sahalarında aynı 'değildir. Meselâ: Bir borsa tellalı ile bir 
emlâk simsarı arasında faaliyet ve muamele şekilleri bakımından önemli farklar mevcuttur. Bu 
sebeplerden dolayı, tasarının (100) ncü ile (115) nci maddeleri yürürlükte olan Ticaret Kanunu
nun (101) ile (118) nci maddelerini tekrarlamaktadır. Yalnız ticaret tellâllığını diğer aracılık iş
lerinden ayırmak maksadiyle kanunun (101) nci maddesine tekabül eden tasarının (100) ncü 
maddesine üç fıkra eklenmiş ve bundan başka kanunun (104) ve (105) nci madlelerinde bulunan 
bir iki tercüme hatası düzeltilmiştir. 

Tellâl da tacir sıfatını haiz olduğu için Ticaret Kanununun (108) nci maddesi lüzumsuz ad
dedilerek tasarıya alınmamıştır. 

21. Acenielik: 

Modern ticarette ister gerçek kişi ister tüzel kişi olsun bir tacir yalnız başına işletmesini iş
letemez. Muhtaç olduğu yardımcı şahıslarla münasebeti hukuk bakımından muhtelif manzaralar 
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arzeder. Hukukan müstakil olan komüsyoncu, tellal gibi kimsıelerden sarfmazar; tacirin yardım
cı şahısları, ya memur veya müstahdem sıfatiyle bir hizmet mukavelesine istinaden harice karşı 
tacirin adamları olarak onun namına muamelelerde bulunur; veyahut bir vekâlet akdi zımnında 
devama bir surette nispeten müstakil bir iktisat süjesi sıfatiyle kâh tacir namü hesabına kâh 
kendi namına ve fakat tacir hesabına aracılık muameleleri yaparlar. 

Zikri geçen bütün hallerde tacir ile yardımcı., şahıs arasındaki iç münasebet ve tacir ile üçüncü 
şahıslar arasındaki dış münasebet hukuki düzene muhtaçtır. Hususiyle yardımcı şahısların hangi 
şartlar altında ve ne genişlikte taciri temsil etmeye yetkili olacakları meselesi halin icabına göre 
Çeşitli tarzda düzen altına alınabilir. Yürürlükte olan mevzuatta hizmet ve vekâlet akitleri Borç
lar Kanununda tanzim edilmiştir. (Vekâleti ticariye) hakkındaki hükümler Ticaret Kanununun 
(822 - 844) ncü maddelerinde bulunduğu halde tüccar memurları ve mümessilleri, seyyar ticaret 
memurlariyle satış memurlarının hukuki durumu hem Ticaret Kanununun* (87 - 100) ncü madde
lerinde hem de Borçlar Kanununun (449 - 456) ncı maddelerinde tanzim edilmiştir. Hükümlerin 
bolluğuna rağmen, daha doğrusu bu bolluk yüzünden, ticari hayat için son derece önemli olan bu 
saha, tam bir karışıklık arz etmektedir. — ••- **:• -•-•*** ? " ^ " - » « - r M * y y"m~% 

Bu karşılığın esaslı sebeplerinden biri Ticaret Kanununda kabul edilen prensiplerin Borçlar 
Kanunundakinden tamamen farklı olması ve yine mümessil, memur, vekil gibi istilâhlarm muhtelif 
kanunlarda birbirinden farklı bir mânada kullanılması keyfiyetidir. Bugünkü durumu ıslah için 
1942 yılında yürürlüğe girmiş olan İtalyan Medenî Kanunu örnek olarak alınmıştır. Çünkü Tica
ret Kanununun (87 - 100) ncü ve (822 - 844) ncü maddeleri eski İtalyan Ticaret Kanunundan 
iktibas edilmiştir. İtalyan Kanun koyucusu ticari mümessil ve memurların durumunu İsviçre ve 
dolayısiyle Türk Borçlar Kanununa uygun bir şekilde İtalyan Medenî Kanununun (2203 - 2213) 
ncü maddelerinde, (Vekâleti ticariye) yi ise acente mukavelesi başlığı altında (1742 - 1753) ncü 
maddelerinde, modern ticaret hayatının icaplarına göre, tanzim etmiştir. 

Buna uygun olarak tasarıda yapılan teklifler şunlardır. 
A) Borçlar Kanununun (449 - 456) ncı maddeleri ticari mümessiller ve istihdam edilen sıfa

tiyle çalışan diğer ticari vekillerin durumunu açık ve ihtiyaçlara uygun bir tarzda düzenlemekte
dir. Onun için Ticaret Kanununun tüccar memurları ve mümessilleriyle seyyar ticaret memurları
na mütaallik (87 - 99) ncu maddeleri tasarıya alınmamıştır. Bu suretle ticari memur ve mümes
sillerin temsil yetkisi hem istihdam edeni hem jd^ üçüncü kişileri kâfi derecede koruyacak şekilde 
sağlam bir temele dayandırılmış olur.' Temsil salâhiyetinin hududu ya kanunen muayyendir, bu 
takdirde yapılan tehditler hüsnüniyet sahibi üçüncü kişilere karşı muteber değildir. Ve bu temsil 
salâhiyeti ticaret siciline kayıt ve ilân ettirilir veyahut temsil salâhiyetinin hududu, tacirin verece
ği vekâletnamede gösterilir. Bu takdirde, tipik bir mahiyet arzetmediğinden salâhiyet, ticaret sicili
ne kaydettirilemez Ancak Borçlar Kanununun (32) ve mütaakıp maddelerine tâbi alelade bir ve
kâletname hükümlerini haiz olur. 

B) Tatbikatta hemen hemen hiçbir pratik önemi haiz olmıyan Ticaret Kanununun (Vekâleti 
ticariye) ye mütaallik (822) nci ve mütaakıp maddelerinin kaldırılması ve yerlerine (acentelik) baş-
Jbğı altında ayrı bir bölümün tasarıya konması münasip görülmüştür. Tasarının (116 - 134) ncü 
maddeleri; İtalyan örneğinden (Vekâleti ticariye) ye mütaallik birçok hükümlerle birlikte acentelik 
müessesesini buna benziyen diğer hukuk müesseselerinden tefrika yarıyan ve bu sahadaki hukuki 
münasebetleri tanzim eden birçok yeni hükümleri ihtiva etmektedir. 

a) Acentelik tıpkı tellallık gibi bir nevi tavassut işlerinden ibarettir. Her iki müessese arasın
daki fark, tellâl; taraflardan hiçbirine sürekli bir surette bağlı olmadığı halde acentenin, .sürekli 
bir surette müvekkiline bağlı bulunmasıdır. Diğer taraftan acente; ticari mümessil, ticari vekil satış 
memuru veya diğer müstahdem gibi bir sıfatı haiz olmaksızın muayyen yer veya bölge içinde mü-4 
vekkili hesabına sözleşmeler akdi hususunda aracılık yapmayı meslek edinen kimsedir. §u halde 
acente, her ne kadar müvekkilinin işlerini görür ve menfaatlerini temin ederse de istihdam edilen 
bir kimse durumunda değildir. Müstakil bir tacirdir. 

Acentayı komüsyoncudan ayıran kıstas şudur: Komüsyoncu ile müvekkili arasmda sürekli bir ve-
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kâlet münasebeti mevcut olmadığı halde acenta sürekli bir sözleşme ile müvekkiline bağlıdır. Bundan 
dolayıdır ki komüsyon münasebetinde ne komüsyoneu ne müekkili, üçüncü kişilerle olan münase
betlerinde hiçbir tahdide tâbi olmadıkları halde bu bakımdan gerek acente gerek müek||ü reka
bet tahditlerine tâbi kılınmıştır. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça müekkil aynı za
manda ve aynı yer ve bölge içinde aynı ticaret dalı için birden fazla acente tâyin edemiyeceği gibi 
acente de birbiriyle rekabette bulunan mütaaddit ticari işletmeler hesabına aracılık yapamaz. 

Acente umumiyet itibariyle muameleleri kendi namına akdedecektir. Bununla beraber acente
lik hakkındaki hükümler, sözleşmeleri müekkilleri namına akdetmeğe yetkili acenteler, sigorta söz
leşmelerinin akdi hususunda aracılık yapanlar (sigorta prodüktürleri) ile Türkiye'de merkez veya 
şubesi olmıyan ticari işletmeler namı hesabına memleket içinde muamelelerde bulunanlar hakkın
da uygulanır. 

b) Tasarının (119 - 122) nci maddelerinde acentenin yetkileri hususiyle müekkilin namına 
ait olduğu temsil yetkisi teferruata varıncaya Jsadar tasrih edilmiştir. Bu hususta şu nokta belir
tilmelidir ki acentenin müekkili nam ve hesabına yaptığı muamelelerden çıkacak ihtilâflardan do
layı acente dâva açabileceği gibi kendisine kajpu da dâva açılabilir. Bunun aksinin kararlaştırıl
ması muteber değildir; çünkü tecrübe göstermiştir ki basılmış olan genel şartnamelere dayanarak 
ecnebi müesseseler namına muamele yapan (umumi vekiller), bazan ecnebi bir mahkemenin sala
hiyetli olduğunu ileri sürerler. Bu suiistimali önlemek maksadiyle tasarının 119 ncu maddesi - ki 
bu hüküm bu bakımdan Ticaret Kanununun 95 nci maddesine tekabül eder - teklif edilmiştir. 

c) Tasarının (123 - 132) nci maddeleri acentenin borç ve haklarına mütaalliktir. Esas itiba
riyle Ticaret Kanununun (826 - 839) ncu maddelerine tekabül eden bu hükümlerin yeniliği, 
•acentenin ücret isteme hakkının şart ve hükümlerini açık bir şekilde tasrih etmesinden ibarettir. 

d) Nihayet tasarının 133 ve 134 ncü maddeleri acentelik sözleşmesinin feshine dair hükümleri 
ihtiva etmektedir. 

22. Ticarete mahsus yerler: 

Bir tek maddeden ibaret olan dokuzuncu bölüm yürürlükte bulunan Ticaret Kanununun (119) 
maddesine tekabül etmektedir. 

Bununla, ticari işletmeye mütaallik ve bugünkü Ticaret Kanununun birinci ve dördüncü faslını 
teşkil eden bahislerin, Borçlar Kanunu ve Medeni Kanunla hemahenk bir tarzda tedvini işi tamam
lanmış bulunmaktadır. 

Kanun tasarısının ikinci kitabı 
23. Genel mülâhazalar: ' •. , : p r ı , r i ^ ^ , r - ^ ^ ^ n ^ p r r » 3 

Yürürlükte olan Ticaret Kanununun (120 - 526) nci maddesi hükümleri kolektif, komandit, 
anonim, hisseli komandit, kooperatif ve limited şirketlerden ibaret olan ticaret şirketleriyle hususi 
şirket denilen iştirak, münasebetini tanzim etmektedir. 

Her ortaklık tipine mahsus hükümlerden başka kanunun (120 -145) nci maddeleri bütün tica
ret şirketlerine dair olan genel hükümleri ihtiva etmekle beraber gerek bu genel kısımla özel şirket 
tiplerini tanzim eden kısımlar ve gerek çeşitli şirket tiplerini düzenliyen kaideler arasında ahenk 
yoktur. Bunun asıl sebebi, mütaaddit şirket tiplerine mütaallik hükümlerin aynı kaynaktan değil 
mütaaddit ecnebi kanunlardan alınmış olmasıdır. 

Bundan başka ticaret ortaklıklarına mütaallik hukuk kaideleriyle Borçlar Kanununda tanzim 
edilen âdi şirket ve Medeni Kanunda düzenlenmiş olan tüzel kişiler arasından lüzumlu ahenk mev
cut değildir. Bu ahenksizlik, bir taraftan tüzel kişilik hususunda mütaaddit nazari cezalar kabul 
edilmiş olmasına diğer taraftan da Borçlar Kanununun (520) nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki 
hükme atfedilebilir. 
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Medeni Kanunda tüzel kişiler hakkında hakikilik nazariyesi kabul edildiği halde ticaret şirket

leri hususunda fiksiyon nazariyesi kanunun esasını teşkil-etmektedir. Medeni Kanunun (46) ncı 
maddesine göre tüzel kişilerin medeni haklardan istifade ehliyeti esas itibariyle tahdit edilmediği 
halde ticaret şirketleri yalnız işletme konusunun çerçevesi dâhilinde tüzel kişilikten istifade etmek
tedirler. Bu sebeplerden dolayı Medeni Kanun hükümlerine göre tüzel kişiler, uzuvlarının işledik
leri haksız fiillerden de mesul oldukları halde bahsi geçen bu esasın ticaret şirketleri hakkında tat
biki meselesi çok münakaşalıdır. 

Diğer taraftan Borçlar Kanununun (520) nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre bir şirket, Tica
ret Kanununda tarif edilen şirketlerin mümeyyiz vasıflarını haiz değilse o bap ahkâmına tâbi" âdi 
şirket sayılır. Demek oluyor ki, ticaret şirketleri tâbir caizse şirket ailesine mensup özel tiplerdir. 
Bunun neticesi olarak âdi şirkete bu ailenin anası nazariyle bakılacaktır. Fakat mantıkin icabettir-
diği bu mülâhaza gerçeğe uymamaktadır. Çünkü âdi şirkete mütaallik hükümlerle Ticaret Kanunu
nun (120 - 526 ncı maddeleri arasında mevcut olması lâzımgelen rabıta ve münasebet tesis edilmiş 
değildir. 

îzah edilen ahenksizlikten sarfınazar edilirse yürürlükte olan Ticaret Kanununun ticaret şirket
lerine mütaallik hükümleri, birçok bakımlardan ticaret hayatının ihtiyaçlarına tekabül etmemekte
dirler. 

Kolektif ve komandit şirketlere dair olan hükümler bir iki istisnasiyle olduğu gibi muhafaza 
edilebilmişse de limitet şirket hakkındaki hükümler en zaruri ihtiyaçları temin etmekten uzaktır; 
anonim şirketlere dair hükümler büyük bir mikyasta Ticaret Bakanlığı tarafından tanzim edilmiş 
olan örnek statüler vasıtasiyle bertaraf edildiği gibi kooperatifçilik de esas itibariyle Ticaret 
Kanununun hükümlerine değil, tarım satış ve kredi kooperatifleri kanunlarına ve küçük sant 
kooperatiflerini düzenliyen (513) sayılı koordinasyon Kurulu kararma tâbi bulunmaktadır. 

Bu durum karşısında yapılan tadil işi ticaret şirketlerine dair olan hükümleri Medeni Kanun
la Borçlar Kanununun kabul ettikleri nazari temellere ve pratik hal çarelerine uydurmak ve son 
20 yıl içinde yapılan tecrübelere istinaden bâzı hükümleri değiştirmek, yeniden kaleme almak 
veya ilâve etmekten ibaret kalmıştır. 

Kanunun, ticaret or taklğı mahiyetinde olmıyan, dolayısiyle bağımsız bir varlığa sahip bulun-
mıyan ve daha ziyade bir iştirak münasebeti mahiyetinde olan «Hususu şirket» e mütedair 
518 - 526 ncı maddelerinin kaldırılması faydalı görül müştüı*. 

Bir kere sözü geçen kaideler yalnız başına kifayetsizdir. Bu kifayetsizliği izale etmek maksadiyle 
tanzim edilen 523 ncü madde hükmü ise maksada elverişli değildir. Çünkü «Hususi şirketin hususi 
mahiyeti ile telif olunamıyanlar müstesna olmak üzere sair ticaret şirketleri ser i ler i arasındaki 
hak ve borçlar» cümlesinden neyin anlaşılması lâz:mgeldiği hiç belli olmadığı gibi tatbikatta sayı
sız ; tereddüt ve ihtilâflara. da yol açmıştır. 

Diğer taraftan bu tasarı ile; Ticaret Kanununun artık Medeni Kanunun ayrılmaz bir cüzü ol
duğu prensibi kabul edildiği için İsviçre'de olduğu gibi memleketimizde de Borçlar Kanununun 
âdi şirkete mütaallik hükümlerinin hususi şirket hakkında da uygulanması bugünkü duruma gö
re daha pratik ve faydalı olacaktır. Borçlar Kanununun 520 nci maddesinin 2 nci fıkrasında «Bir 
şirket; Ticaret Kanununda tarif edilen şirketlerin mümeyyiz vasıflarını haiz değilse bu bap ah
kâmına tâbi âdi şirket saylır» dendiğine göre kolektif, komandit, limitet, anonim, kooperatif ve 
donatma ortaklığı olmıyan bir şirket münasebeti ister açık ister «hususi şirket» teki gibi gizlenmiş ol
sun, âdi şirket olarak telâkki edilir. İsviçre'deki içtihatlardan anlaşılacağı veçhile «hususi şirket» ola
rak vasıflandırılan iştirak münasebeti âdi şirkete mütaaliik hükümlerden farklı hükümlere muhtaç 
değildir. Binaenaleyh hususi şirket hakkındaki hükümlerin kaldırılması halinde her hangi bir mahsur 
ihtimali şöyle dursun, bilâkis tatbikat bakımından büyük kolaylıklar beklenebilir. 

24. Ticaret ortaklıklarına mütaallik genel hükümler. 

Yürürlükte olan Ticaret Kanununun (120 - 145) nci maddelerine tekabül eden tasarının (136 -
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152) nci maddelerinin özellikleri kısaca şu şekilde beli^üebilir. 
I - Yürürlükte olan kanun ticaret şirketleri tâbirini uirbirlne zıt olan iki tarifle ifadeye çalışmak

tadır. (120) nci maddeye göre ticaret şirketleri, bir veya mütaaddit ticari muamele icrası maksadiyle 
teşekkül eden şirketlerdir. Bu tarif ticaret hukuku ilminin kabul ettiği klâsik tariftir ki, bugün he
men hemen her yerde terkedilmiştir. Çünkü modern görüşlere göre (ticaret mefhumu için faaliyetin 
konusundan ziyade, faaliyette bulunan kimsenin tatbik ettiği metot, organizasyon ve birleşme şekilleri 
esaslı kıstas mahiyetindedir. Nitekim Ticaret Kanununun (121) nci maddesi bu modern görüşün ifade
si olarak ticaret şirketlerini ilgililer tarafından tercih edilen birleşme şekliyle tarif etmektedir. Bu 

"suretle Ticaret Kanununun (120) nci maddesi ölü hüküm mahiyetini almaktadır. Yargıtaym son iç
tihatlarına göre de bir ortaklığın konusu değil, belki ortaklığın birleşme şekli ortaklığa ticaret şirketi 
vasfını bahşeder. Her ortaklık tipi-için birer kanuni tarifi ihtiva eden 121 nci maddenin diğer fıkra
ları pratik sebeplerden dolayı her özel tipi tanzim eden bölümün başına konmuştur. Çünkü muayyen 
bir ortaklık tipi için verilen bir tarif mücerret ve yalnız başına değil belki; ancak igi l i şirket 
tipini tanzim eden özel kaidelerle birlikte hakiki mânasını kazanarak istenilen pratik faydayı te
min edebilir. Bu sebeplerden dolayı, tasarının (136) nei maddesine sadece Ticaret Kanununun 
(121) nci maddesinin birinci fıkrası alınmıştır. 

II - Yürürlükte olan Ticaret Kanununun kabul ettiği görüşe nazaran bütün ticaret şirketleri 
tüzel kişiliği haizdirler. Bu görüş tarzı gerçi Fransız ve eski italyan nazariyelerine uygundur. Hal
buki İsviçre'de ve 1942 yılından itibaren de i talya 'da kabul edilmiş olan Alman nazariyesine göre 
hakiki bir' korporasyon şeklini arzetmiyen kolektif ve komandit şirket tipleri tüzel kişiliği haiz 
değildirler. Bu suretle kolektif ve komandit şirketler esas itibariyle âdi şirket tipinin birer tâli 
şekli oldukları halde yalnız anonim ve kooperatif şirketler üyelerinin çokluğu yüzünden dernekler 
gibi korporasyon hükümlerine tâbi. tutulmaktadır. Limitet ortaklık tipi ise bu şirket şekli kısmen 
korporasyonlara kısmen hakiki şirketlere benzediğinden bütün ecnebi memleketlerde tüzel kişi • 
olarak düzen altına alınmıştır. 

Tasarı, yürürlükte olan kanunun (122) nci maddesindo ifadesini bulan tüzel kişilik prensibi
ni bütün ticaret ortaklıkları için muhafaza etmeyi doğru bulmuştur. Bununla beraber yukarda 23 

' ncü paragrafta izah edlen sebeplerden dolayı ticaret şirketleriyle adî şirket ve bütün tüzel kişi
ler arasında tam bir ahenk temin etmek için şu önemli hükümlerin ilâvesi teklif edilmiştir. 

A) Millî iktisadiyatın en önemli eüzütamları olan anonim, limitet ve kooperatif ortaklıklar 
için müsaade sisteminin muhafazası elzem bulunması itbariyle ticaret ortaklıklarına bahşedilen 
tüzelkişilik, Medeni Kanunun 46 ncı maddesindeki genişliği arzedemez. Bu sebepten dolayı hiçbir 
şüpheye mahal bırakmamak için tasarının 137 nci maddesinde, ticaret ortaklıklarının tüzelkişiliği 
haiz olmakla beraber yalnız ortaklık sözleşmesinde yazılı konunun çerçevesi içinde kalmak şartiy-
le bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilecekleri prensibi açıkça ifade edilmiştir. Bu ba
kımdan ticaret ortaklıkları diğer tüzelkişilerden farklı oldukları halde başka hususlarda Medeni 
Kanunun hükmi şahıslara mütaallik genel hükümlerinden olan (45, 47, 48, ve 49) neu maddeleri 
ticaret ortaklıkları hakkında da uygulanabilir. Bu suretle ticaret şirketlerinin de ticaret siciline 
kayıtlarını icra ettirmekle kişilik iktisap edecekleri, medeni hakları kullanmak ehliyetinin, kanuna 
ve statülerine göre bu husus için muktazi organlara malik olmalariJe başlıyacağı; organların, hu
kuki tasarrufları veya diğer her hangi fiillerile ticaret ortaklıklarını ilzam edecekleri; ticaret 
şirketlerinin ikametgâhı, statülerinde aksine hükümler bulunmadıkça muamelelerinin tedvir edil- ̂  
diği mahal olacağı meseleleri açıkça halledilmiş olmaktadır. 

B) Ticaret ortaklıkları; yukarda gösterilen surette Medeni Kanunun tüzelkişilere mütaallik 
genel hükümlerine bağlandıktan sonra Borçlar K ^ n t m m m . âdi şirket hakkındaki hükümleriyle 
Ticaret Kanununun ticaret ortaklıklarına mütaallik hükümleri arasında bir münasebetin kurulma
sı elzem görülmüştür. 

Tasarının (138) nci maddesinin maksadı budur. Yürürlükte olan Ticaret Kanununun (123, 124, 
131, 134, 137, 140, 141, 142, 144 ve 145) nci maddeleri Borçlar Kanununun (520 - 541) nci madde
lerinde kısmen aynen, kısmen de değişik bir şekilde mevcut olduğu için sayılan hükümlerin kaldı-
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rılması ve onların yerine Borçlar Kanununun âdi şirkete mütaallik hükümlerinin, her ticaret or
taklığının mahiyetine uygun olduğu nispette ticaret ortaklıkları hakkında da uygulanması en mü
nasip hal şekli sayılmıştır. 

C.) Yukarda zikredilmiş olan Ticaret Kanununun ikinci babının birinci faslının maddelerine 
gelince: • / 

a) Kanunun (126)- ncı maddesi ticari işletme hakkında genel bir tarif ihtiva ettiği için tasarı
nın 11 nci maddesinin ikinci fıkrasına hemen aynen alınmıştır. 

b) ' Kanunun (143) ncü maddesi yalnız kolektif ortaklık için önemli olduğundan tasarının 
(169) neti maddesine 2 nci fıkra olarak ilâve edilmiştir. 

e) Kanunun (125, 127, 128, 129, 130 132, 133, 135, 136, 138, 139) ncu maddeleri tasarının 
(139 - 145) nci maddelerinde bâzı ufak tefek düzeltmelerle muhafaza edilmiştir. 

D) Ortaklıkların birleşmesi hakkında bugünkü kanunda genel hükümler yoktur. Gerçi kolek
tif şirket kısmında bu hususta birçok kaideler varsa da onların yeri kolektif şirket hakkındaki hü
kümlerin mevcut olduğu bap değildir. Bu sebeplerden dolayı yürürlükte olan kanunun (205 - 209) 
uncu maddeleri kolektif şirket kısmından ayrılarak bütün ortaklara mütaallik genel hükümler 
araşma alınmıştır. (Tasarının.(146-151) nei maddeleri) 

E.) Yürürlükte olan kanun muayyen tipteki bir ticaret şirketinin tüzelkişiliği ve ayniyetini mu
hafaza etmek üzere hangi şartlar altında diğer bir şirket tipine çevrilebileceği hususunda hiçbir 
hükmü ihtiva etmemektedir. Bu boşluğu doMurmak maksadiyle tasarının (152) nei maddesindeki 
hüküm teklif edilmiştir. Bu suretle tip değiştirme kevfiyetinin, bir halefiyet münasebetini tevlit 
etmiyeeeği ifade edilmiştir. 

25. Kolektif ortaklıklar: * * * ) *ı» M - ? - < : • : " 

Tasarının kolektif ortaklıklar hakkındaki (153 - 242) nci maddeleri yürürlükte olan kanunun 
(146 - 250) nci maddelerine tekabül etmektedir. Hükümlerin tertibi bakımından çok karışık bir 
manzara arzeden tasfiye kısmı hariç olmak üzere tasarıda bugünkü kanunun tertip şekli ve sırası 
esas itibariyle olduğu gibi bırakılmıştır. Zaruri görülen değişiklikler şunlardan ibarettir: 

A) Ortaklığın mahiyet ve kuruluş şekline dair olan kısımda : 
a) Kolektif ortaklığın tarifi bugünkü kanunun (121) nci maddesinin (1) sayılı bendinden 

alınmış ve tasarının (152) nci maddesi bu suretle meydana gelmiştir. 
b) Bugünkü kanunun (147) nci maddesinde sözleşmenin mecburi şartları olarak sayılan husus

lar daha metodik bir surette tertip edilmiştir. Diğer taraftan kanunun (146) ncı maddesine göre 
' yalnız yazılı şekle bağlı olan ortaklık mukavelesi tasarının (154) ncü maddesine göre resmî şekle 

bağlanmıştır. Bunun sebepleri, bir yandan kolektif ortaklığın da tüzel kişiliği haiz olması, diğer 
yandan yürürlükte olan kanunun (148) nci maddesine göre şirketin tescili için noterce tasdik edil
miş olan bir sözleşmenin sicil dairesine sunulması mecburiyetidir. 

c) Sözleşmesi kanuni şekilde yapılmamış veya sözleşmeye konması mecburi olan kayıtlardan 
biri veya bâzıları eksik yahut hükümsüz olan bir ortaklık, kolektif ortaklık olarak faaliyete geçmiş 
olsa dahi kanun nazarmda kolektif ortaklık telâkki edilemez ve böyle bir ortaklık ticaret siciline 
kaydedilemez. Bununla beraber ortaklarla üçüncü kişilerin menfaatlerini korumak için kolektif or
taklık olarak vasıflandırılamıyan böyle bir ortaklık hakkında Borçlar Kanununun âdi şirkete müta
allik (520 - 541) nci maddelerinin uygulanması hem Medeni Kanunun (55) nci maddesinde ifade
sini bulan hukuk prensibine, hem de menfaatler vaziyetine uygun gelen bir hal çaresidir. (Tasarı 
madde : 156) 

d) Bugünkü kanunun tescil işlerine mütaallik (148 ilâ 154) ncü maddeleri tasarıda basitleşti
rilmiştir, Bunun sebebi kanunun (149 - 150) nci maddelerinin ticaret siciline mütaallik hükümler 
arasında yer almış olması keyfiyetidir. (153) ncü madde ise tasarıda kabul edilen prensibe aykırı
dır. Bu prensibe göre tescil talebi, kolektif ortaklığı kuranların hepsi tarafından yapılmalıdır. 
Nihayet kanunun (154) ncü maddesinin hikiki yeri ortaklığın infisahına mütaallik kısımdır, 



— 30 — 
(basarının 190 ncı maddesi) sayılan sebeplerden dolayı kanunun (148 - 154) ncü maddelerinin 
yerine tasarının (157 ve 158) nci maddeleri geçmiştir. Bu hükümler yürürlükte olan kanuna nis
petle daha a«çık bir şekilde kaleme alınmıştır. • 

B) Ortaklar arasındaki münasebete müteallik kanunun (155 - 169) ncu maddelerine tekabül 
eden tasarının, (159 - 173) ncü maddeleri esas itibariyle olduğu gibi bırakılmıştır. 

Yalnız ortaklık işlerini gören kimsenin her halde ortak -sıfatını haiz olması lâzımgeldiği pren
sip olarak kabul edilmiştir. Kolektif ortaklık, ortakların şahsiyetlerine o kadar sıkı bir surette 
bağlıdır ki, idare hakkının ortak olmıyan kimseye tevdi edilmesi bu ortaklığın mahiyeti ile telif 
edilemez. Eğer ortaklar idare hakkını bizzat kullanmak istemezlerse üçüncü bir kişiyi ticari bir 
mümessil veya ticari bir vekil olarak tâyin etmek imkânından faydalanabilirler. Fakat bahsi geçeu 
kimseler müteşebbis rolünde bulunan ortaklara nazaran daha dun bir mevkie sahiptirler. 

C) Ortaklıklar ve ortakların üçüncü kişilerler münasebetine dair olan tasarının (174 • 184) 
ncü maddeleri yürürlükte olan Ticaret Kanununun (170 - 180) nci maddelerine tekabül etmek
tedirler. Lüzumlu görülen değişiklikler şunlardır: 

a) Kanunun (170) nci maddesi Alman Ticaret Kanununun (123) ncü maddesinden iktibas 
edildiği halde her nedense aslındaki ikinci fıkra alınmamıştır. Bu boşluk^ tasarının (174) ncü mad
desiyle doldurulmuştur. 

b) Hiçbir şüpheye mahal vermemek için kanunun (173) ncü maddesine tekabül eden tasarının 
(177) nci maddesine, şirket namına hareket ede-n ortakların işledikleri haksız fiillerden dolayı da 
ortaklığın mesul olduğu prensibini tekrar eden bir cümle ilâve edilmiştir. 

C) Ortakların mesuliyetine dair olan kanunun (174 - 180) nci maddeleri isviçre Borçlar Ka
nununun (569, 570 ve 573) ncü maddelerinden mülhem olarak daha açık bir şekilde kaleme alın
mıştır. Hususile bir kolektif ortaklığa yeniden giren bir ortağın giriş tarihinden evvel husule . 
gelmiş olan şirket borçlarından dolayı mesul olup olmadığı meselesi yürürlükte olan kanunda hal
ledilmediği için bu husus tasarının (174) ncü maddesinde müspet bir surette halledilmiştir. Bu
günkü kanunun (179) ncu maddesi birçok suiistimallere mahal vermiş olduğundan üçüncü kişile
rin haklarını korumak maksadiyle bu hüküm isviçre Borçlar Kanununun (570) nci maddesine uy
gun bir surette değiştirilerek tasarının (183) ncü maddesine alınmıştır. Nihayet takas meselesine 
mütaallik kanunun (180) nci maddesi bugünkü şekliyle çok muğlak olduğu için bu madde ile kas
tedilen mâna isviçre Borçlar Kanununun (573) ncü maddesine uygun bir surette ifade edilmiştir. 
(Tasarı madde 184). 

D) Ortaklığın infisahı ve ortakların ayrılması hakkındaki Ticaret Kanununun (181 - 204) ncü 
maddelerine tekabül eden tasarının (185 - 205) nci maddeleri hem tertip bakımından hem de bir 
iki maddenin muhtevası bakımından bugünkü şekle nispetle biraz farklıdır. 

a) Yürürlükteki kanunda ortaklığın infisahi hakkındaki hükümler ortakların ortaklıktan ay
rılmasına dair olan hükümlerle mezcedilmiştir. 

Tasarı bu hususta infisah keyfiyetini ortakların ayrılması keyfiyetinden ayırmayı doğru bul
muştur. Bunun neticesi olarak kanunun (197) nei maddesi tasarının (192 ve 201) nci maddesinde 
tekrarlanmıştır. 

b) Kanunun (181) nci maddesinde sayılan infisah sebeplerinden çoğu âdi şirketin infisahını 
gerektiren sebeplerin aynıdır. Ahengi temin etmek maksadiyle tasarının (185) nci maddesi kaleme 
alınmıştır. Bunun neticesi olarak kanunun (183) ncü ve (185) nci maddeleri tasarının (186 ve 
187) nci maddeleriyle değiştirilmiştir. 

Kanunun (190) ncı maddesinin son cümlesi Medeni Kanunun (406) ncı maddesiyle tenakuz 
teşkil ettiği için kaldırılmıştır. 

E) Yukarda söylendiği gibi kanunun tasfiye hakkındaki (210-250) nci maddeleri iyi bir tarz
da tertip edi'memiştir. isviçre'den alınmış olan kanunlara uygun olarak Ticaret Kanununun her 
maddesine bir matlap verilmesi ve kanun maddeleri arasındaki silsilenin harf ve rakamlarla belir
tilmesi maksadiyle mevcut hükümlerin. tertip sırası önemli bir surette değiştirilmiş fakat muhte
vaya hemen hemen hiç dokunulmamıştır. 



Muhteva bakımından değişiklikler bilhassa ortaklarla tasfiye memurları arasındaki münaseba-tı 
açıklamaya hizmet etmektedirler. Tatbikatta edinilen tecrübelerin gösterdiği gibi tasfiye memur
ları sıfat ve vazifelerini çok defa yanlış anlamakta ve ortakların menfaatlerini korumakla mükel
lef yardımcılar rolünde bulundukları halde fiilen şirket sermayesinin efendisi gibi hareket etmek
tedirler. Bundan başka tasfiye memurları kendilerini bir nevi vasi telâkki etmekte ve birçok hu
suslarda hiçbir lüzum olmadığı halde mahkemelerin müdahalesini talep etmektedirler. Nihayet tas
fiye .memurlarının çok defa tasfiye işlerini ortakların menfaatlerine aykırı olarak fazla uzattıkla
rı da vâkıdır. 

Bahsi seçen hareketlere mâni olmak maksadiyle kanunun (237 ve 238) nci maddelerine tekabül 
eden »tasarının (207) nci maddesi yeniden kaleme alınmıştır. Tasfiye memurlarının haiz oldukları 
temsil salâhiyeti kanunun muhtelif hükümlerinde birbirine uymıyan tarzda tanzim edildiği için bu 
önemli meseleye dair taşarının (217-221) nci maddeleri yürürlükte olan kanunun (214, 215, 216, 
218, 228, 230 ve 236) nci .maddelerini bir araya toplamıştır. Nihayet tasfiye işleri bittikten sonra 
ticari defterlerin saklama müddeti tasarının 68 nci maddesinde kabul edilen esasa uygun olarak 
15 yıldan 10 yıla indirilmiştir. (Tasarı madde 229) 

26. Komandit ortaklıklar: 

Tasarının komandit ortaklıklar hakkındaki hükümleri esas .itibariyle yürürlükte olan kanun 
hükümlerinin aynıdır. Yalnız aşağıda gösterilen değişiklikler faydalı görülmüştür. 

a) Ticaret Kanununun (121) nci maddesinin (iki) numaralı bendine uygun olarak tasa-
rının (243) ncü maddesinde yeniden kaleme alınmış olan tarife isviçre Borçlar Kanununun (594) 
ncü maddesinden mülhem olarak bir f^kra eklenmiştir. Komandit şirketin mümeyyiz vasfına gö
re ortaklardan biri ortaklık borçlarından dolayı gayrimahdut; diğer bir ortak mahdut bir surette 
mesul olduğu için ilâve 'edilen bu fıkra ile gayri mahdut mesuliyetli ortak mevkiinde yalnız ger
çek kişilerin bulunacakları esası açıkça ifade edilmiştir. 

b) Komanditerin denetme hakkına mütaallik kanunun (258) nci maddesi, karşılıklı menfa
atleri koruyacak bir tarzda tasarının (249) ncu maddesinde yeniden kaleme alınmıştır. 

c) Ortaklığın Temsili hakkındaki Kanunun (267) nci maddesi kısmen kaldırılmış ve ortak
lık namına muamelede bulunan komanditerin mesuliyetini tesbit eden hüküm; tasarının 
(260) nci maddesine konmuştur. Bu suretle kanunun (267) nci maddesinin ilk kısmı tasarının 
(257) nci maddesinde, son kısmı ise (268) nci maddesiyle beraber - tasarının (260) nci maddesin
de yer almıştır. 

d) Nihayet' ortaklığın infisahile tasfiyesi ve ortakların ortaklıktan ayrılması hakkındaki Ka
nunun (274) ncü maddesi genişletilerek tasarının (267) nci maddesini teşkil etmek üzere yeniden 
kaleme alınmış ve tasarının (268) nci maddesinde bir kolektif ortaklığın hangi şartlar altında bir 
komandit ortaklık şekline, bir komandit ortaklığın hangi şartlar altında bir kolektif ortaklık 
şekline ifrağ edebileceği meselesi halledilmiştir. 

27. Anonim ortaklıklar: 

Tasarının anonim ortaklıklar hakkındaki hükümleri esas itibariyle yürürlükte olan kanun hü
kümlerine tekabül etmektedir. Gerçi son yirmi yıl içinde birçok memleketlerde anonim ortaklıklara 
mütaallik mevzuat az çok değiştirilmek suretiyle ısiah edilmiştir. Hususiyle ingiltere'de; isviçre'de, 
Almanya'da ve italya'daki reform eserleri önemli olmakla beraber anonim şirketin kanunen tanzimi 
hususunda son sözün söylenmiş olduğu iddia edilemez. Bilhassa harb ve harb ekonomisi yüzünden, 
kapitalist iktisad rejiminin en mümeyyiz teşekkülü olan anonim ortaklık, bünye itibariyle yeni de
ğişikliklere mâruz kakıştır. Harpten sonra başlamış olan buhran içinde anonim şirketin hangi isti
kamete doğru inkişaf edeceği bugün takribi olarak bile kestirilemez. Bu sebeplerden dolayı bu
günkü Ticaret Kanununun anonim şirketlere mütaallik hükümlerini baştan aşağı ıslâh fırsatı he
nüz gelmemiştir. 



Bununla beraber kanun maddelerinin dil bakımından yenilenmesi münasebetiyle son yirmi yıl 
içindeki tatbikat yüzünden ıslaha muhtaç görülen hükümler değiştirilmiş ve eksik olan kaideler 
eklenmiştir. 

Bu hususta şu noktalar önemli görülmektedir. 
A. Yürürlükte olan kanunun (121) nci maddesindeki tarif daha açık bir tarzda tasarının 

(269) neu maddesine konmuştur. Bugünkü kanunda esas sermayenin asgari miktarı hakkında hiç
bir hüküm yoktur. Bu boşluğu doldurmak için tasarının (272) nci maddesi hemen hemen bütün 
yabancı kanunlara uygun olarak esas sermayenin asgarî miktarını tâyin etmektedir. Anonim or
taklık tipi yalnız büyük işletme sermayesine muhtaç olan müesseseler için faydalıdır. Binaenaleyh 
ortaklık için konulacak sermaye yüzbin Türk lirasından aşağı ise ortakhk limited veya şahıs ortak
lıklarından birini seçmekte serbesttir. Devletin kontrol imkânlarına rağmen anonim ortaklığa girmek 
daima tehlikeli ve umulmıyan hâdiselere bağlı bir iştirak mahiyetinde olduğu için münferit payın 
itibari kıymetini de artırıp yüz lira olarak tâyin etmek münasip görülmüştür. 

B) Devletin kontrolüne mütaallik olan tasarının (273 ve 274) ncü maddeleri bugünkü huku
ki durumu daha açık bir tarzda ifade etmektedirler. 275 nci madde hükmü ise bir yenilik mahiye
tindedir. Tecrübe göstermiştir ki, Devletin komiserler vasıtasiyle icra ettiği kontrol birçok haller
de fayda temin etmekten çok uzaktır. Çünkü: Komiserler anonim şirketin idare işlerine nüfuz 
edemedikleri gibi umumiyet itibariyle şeklî ve suri bir nezaret ile iktifa zorundadırlar. Fakat öyle 
anonim şirketler vardır ki onların faaliyeti kâh Devlet kâh belediye bakımından âmme menfaati
ni şiddetle ilgilendirmektedir. Bu gibi ortaklıkların faaliyetini daimî bir surette takip ve kontrol 
etmek halkın menfaati bakımından bilhassa önemlidir. Bu ihtiyaç imtiyaza tâbi olan anonim şirket
lerde imtiyaz mukavelesiyle bir dereceye kadar temin edilebildiği halde imtiyazsız olarak işleti
lebilecek şirketlerde şimdiye kadar sağlanamıyordu. Bu sebepten dolayı İsviçre kanunundan mül
hem olarak tasarının 275 nci maddesi teklif edilmiştir. Bu maddeye göre Devlet il, belediye gibi 
kamu tüzelkişileri âmme hizmeti bakımından ilgili bulundukları anonim ortaklıkların, yönetim ve 
denetleme kurullarında bir temsilci bulundurmak hakkından faydalanabilirler. Bu hak ana sözleş
meye yazılı bir kayda bağlı olup hattâ pay sahibi olmıyan kamu tüzelkişilerine de bağışlanabilir. 
Böyle bir kaydı ana sözleşmeye dercetmesinde kurucular serbest iseler de, Hükümet, vereceği izni, 
mezkûr kaydın dereedilmesi şartına bağlıyabilir. ffljffîeft^tr 

Devlet, il, belediye gibi kamu tüzelkişileri pay sahipleri olmalarına* rağmen genel kurulda şu 
veya bu sebepten dolayı oy çoğunluğuna sahip olmadıkları zaman ortalık organları için vâki olan 
seçimlerde kendilerini ve dolayısiyle âmmenin menfaatlerini tesirli bir- tarzda temsil edemezler. 
Bu durumu ıslah için kamu tüzelkişilerinin temsilcisi 275 nci maddede gösterilen şartlar altında 
genel kurul tarafından seçilmeyip ilgili kamu tüzelkişisi tarafından tâyin ve lüzumu halinde azle
dilir. Bununla beraber bu temsilciler de genel kurul tarafından seçilen yönetim üyelerinin hak ve 
görevlerini haizdirler. Mesuliyetin de bu gibi hallerde temsil olunan kamu tüzelkişisine yüklenmesi 
elzemdir. 

C) Yürürlükte olan Kanunun , (276 - 310) maddelerine rakam itibariyle tekabül eden tasa
rının maddeleri muhteva itibariyle de hemen hemen aynen muhafaza edilmiştir. 

Yalnız aşağıda yazılan değişiklikler önemlidir. 
a) Anonim ortaklıkların kurulması Hükümetin müsaadesine bağlı olduğu için tatbikatta ana 

sözleşmenin kaleme alınması hususunda kanunda derpiş edilmemiş olan ve fakat büyük kolaylık
lar temin eden örnek statü usulü revaç bulmuştur. Bu usule kanuni' bir temel vermek ve aynı 
zamanda örnek hükümlerinin kanun hükümlerinden ayrılamıyaeağı esasını ifade etmek için kanu
nun 279 neu maddesi yeni bir şekil almıştır. 

b) Kanunun tedrici kuruluşa mütaallik 282, 285 ve 286 nci maddeleri biraz değiştirilerek 
hükümleri daha açık bir hale konulmuştur. Keza anonim şirketin kuruluşunun tasdiki ve yeni şir
ketin tescili hakkındaki 299, 300 ve 301 nci maddeler ilk bakışta önemli bir değişiklik arzetmkele 
beraber esas itibariyle eskisi gibi kalmıştır. Yalnız bugünkü kanuna göre mevsuf tesis halinde dahi 
bilir kişi tarafından menfi rapor verilmiş olmasına rağmen mahkeme kuruluşu tasdika mecbur oldu-
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ğu halde tasarıya göre bu gibi hallerde; kuruluş genel kurulu muvafakat karan verse dahi mahke
me kuruluşun tasdikini reddedebilir. Bundan başka kuruluş esnasında yapılan yolsuzluklara rağ
men her nedense tasdik ve tescil edilmek suretiyle tüzel kişilik kazanan ortaklığın butlanı hiçbir 
sebeple iddia edilemezse de yolsuzlukları yüzünden ortaklık alacaklarının veya âksiyonerlerin 
Tnenfaatleri önemli derecede tehlikeye mâruz kaldığı takdirde sözü geçen kimselerin fesih talebinde 
bulunmak hakkı açıkça belirtilmiştir. Nihayet tasdik edilen anonim ortaklığın tescilinde hangi 
hususların kayıt edileceği bugünkü kanunda gösterilmediği için bu boşluk tasarının (300) ncü 
maddesiyle doldurulmaya çalışılmıştır. * 

c) Kuruluş anında yapılan yolsuzluklardan doğan mesuliyet hakkındaki hükümler (Kanunun 
305 ve mütaakıp maddeleri) yalnız hukuki bir mesuliyet derpiş etmişlerdir. Halbuki cezai mü
eyyidelere de ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı tatmin rçin tasarının 305-308 nei maddelerine birer ce
zai müeyyide konulmuştur. Bundan başka alacaklıların ve pay sahiplerinin tazminat talepleriyle 
doğrudan doğruya ortaklığa ait tazminat talepleri arasındaki münasebeti belirtmek maksadiyle ta

darının (309) ncu maddesi isviçre Kanununun hükümlerinden mülhem olarak tertip edilmiştir. Ye
ni hükmün esas şekline göre aksiyoner ve alacaklılar her ne kadar doğrudan doğruya gördükleri 
zararın tazminini istiyebilirlerse de yalnız ortaklığın gördüğü malî zarar yüzünden bilvasıta mâ
ruz kaldıkları zararın tazminini kendileri için değil belki ortaklık için dâva edebilirler. Ve hük
medilecek tazminatın ortaklık kasasına verilmesi lâzımgelir. Çünkü ortaklığın zararı telâfi edildik
ten sonra pay sahipleriyle alacaklıların zararı da telâfi, edilmiş olur. Bundan başka ortaklık ala
caklılarının zarar görüp görmiyecekleri yalnız ortaklığın iflâsı halinde belli olacağından alacaklı
ların şahsi tazminat talebi ortaklığın iflâsı halinde hasredilmiştir. 

D) Kanunun (311) nci maddesi tasarının (301) nci maddesinin, sonunu teşkil ettiği halde ta
sarının (311) nci. maddesi., yeni Alman Anonim Ortaklık Kanunundan mülhem olarak mevsuf te
sisleri maskelemek maksadiyle vâki olan kanuna karşı hileye mâni olmak üzere teklif edilen yeni 
bir hükümdür. 

Kanunun, aynı tesise dair koyduğu ağır hükümlerden tatbikatta kaçınmak âdet olmuştur. Bu 
hususta iki yol takip edilmektedir. Birinci yol, hakikatta devralınması istenilen mevcut müessese 
yerine o müessesenin çeşitli aktifleri hakkında satış sözleşmeleri yaparak onları şirket mukavelesine 

. dercetmektedir. Ikjı ci yol, ana sözleşmeye aynı sermaye veya bir ırüessesenin satınalınmasma -laİr 
hiçbir kayıt dercetmiyerek güya nakde dayanan bir tesis kurmaktır. Halbuki kurucular; şirket 
sözleşmesinden ayrı olarak ilgililerle anlaşarak, anonim ortaklığın tescilinden sonra ilgililere ait bir 
müesseseyi muayyen bir bedelle satmalmasmr kararlaştırmaktadırlar. Gerçi böyle bir sözleşme 
anonim ortaklığı hukukan ilzam etmez. Fakat ilk- yönetim kurulu üyeleri ya bizzat kurucular veya 
kuruculara tâbi kimseler olduğundan onlar tescilden sonra anonim ortaklık namma şeklen yeni birtakım 
sözleşmeler yapmaktadırlar. İktisadi bakımdan bahis mevzuu olan hareket tarzı, önce kurucular tara
fından karalaştırılıp da ana sözleşmeye dercedilmiyeh satış akdi hükümlerinin yerine getirilmesinden 
başka birşey değildir. Kanuna karşı bu hileye mâni olmak gerek millî ekonomi ve gerçk yeni kurulan 
şirketin alacaklıları ve aksiyonerleri bakımından elzemdir. Bu "maksatla tasarının (311) nci maddesi 
teklif edilmiştir. 

E) Kanunun yönetim kuruluna mütaallik (312 - 347) nci maddeleri esas itibariyle aynen mu
hafaza edilmiştir. Teklif edilen değişiklikler bilhassa şunlardır. 

a-) Hükümler arasındaki teselsülü temin maksadiyle maddelerin tertibi kısmen değiştirilmiştir. 
b) Bir tüzel kişi anonim ortaklıkta pay sahibi olduğu takdirde kendisi değil, yalnız bunu temsil 

eden kimseler anonim ortaklığın yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilir. Kanunun (312) nci madde
sinin değiştirilmiş olan şekli bu maksada hizmet elmektedir. 

c) Yönetim kurulunun teşkilâtı ile üyeler arasındaki iş bölümüne mütaallik Kanunun (315) ve 
(317) maddeleri daha açık bir şekilde tasarının (318) ve (319) ncu maddelerini teşkil etmektedirler. 
Üyelerin ihtimam derecesine mütaallik Kanunun (326) neı maddesi hakkaniyete uygun olmadığı gibi 
medeni hukuk esas1 arma da aykırıdır. Bu sebepten dolayı Borçlar Kanununun (528) nci madde-
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sinin 2 nci fıkras'na uygun olarak tasarının (320) ncı maddesi hükmü teklif edilmektedir. 
d) Yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkisine ait kanunun (319) ve (320) nci maddeleri ye

rine birçok ihtilaflı meseleleri halleden tasarının (321) nci maddesi geçmektedir. Hususiyle ortak
lığın, organ ve üyelerinin işledikleri haksız fiillerden dolayı da mesul olacağı prensibinin tekrar
lanması faydalı görülmüştür. Tasarının (323) ncü maddesi tescil muamelesinin şeklini göstermek-
tediî. 

e) Ortaklığın kendi pay senetlerini hangi şartlar altında satmalabileceği hususundaki kanu
nun (346) ncı nîaddesi ihtiyaçlara uygun olmadığından bu meseleyi açık ve menfaatleri telif eder 
bir tarzda halleden İsviçre Kanununun (659) ncu maddesi aynen iktibas edilmiştir. (Tasarı madde: 
329). 

f) Yönetim kurulunun toplantılarına ait kanunun (322) ve (330) ncu maddeleri yerine geçen 
tasarının (330 - 332) nci maddeleri şu yenilikleri ihtiva etmektedir. 

Bunlardan birisi toplantı yapılmaksızın haberleşme yoliylç. karar verebilmek imkânının kabu
lüdür. Bu usul bilhassa acele kararlar için büyük faydalar temin etmektedir. Ve zaten tatbikatta 
kanuna aykırı olmakla beraber, şimdiye akdar sık sık tatbik edilmiştir. 

İkinci yenilik, yönetim kurulu üyelerine bahşedilen sorma hakkıdır. Tatbikatta anonim ortaklı
ğın işleri gerçekten yönetim kurulu tarafmdan değil, kurulun üyelerinden biri veya bir kaçı ta
rafından görülür. Fakat bütün üyeler şahsan mesul olduklarından her üyeye ortaklık işleri hakkın
da bir sorma hakkını bahşetmek bir zarurettir. Bu suretle vâki bir yo^uzluk yüzünden mesul tutu
lan bir üyenin, bunlardan haberdar olmadığı ve zaten ortaklık işlerine yalnız sathi bir surette vâ
kıf olabileceği şeklinde ileri sürebileceği bir müdafaa ve itiraz önlenmiş olacaktır. 

F) Kanunun denetçilere müteallik (348 - 360) ncı maddelerine tasarının (347 - 359) ncu mad
deleri tekabül etmektedirler. Teklif edilen değişiklikler cüz'i olup bugünkü esaslar öylece kal
maktadır. Yalnız denetlemeyi daha müessir kılmak için denetçi seçilebilecek kimselerin muayyen 
vasıflara sahip olmaları lâzım geleceği alıkça tesbit edilmiştir. Diğer memleketlerde olduğu gibi 
Türkiye'de de büyük anonim ortaklıkları, müstakil revizyon müesseseleri vasıtasiyle kontrol usu
lünü tatbik için elverişli müessese ve elemanlar henüz yoktur. Bunun .için denetçilerin hesap uzmanı 
diplomasına sahip veya iktisat fakültesi veya yüksek ticaret veya- iktisat okullarından mezun 
olması veyahut tacir veya bir ticaret ortaklığının müdür veya muhasibi sıfatiyle beş yıllık bir tecrü
beye sahip olmaları lâzımdır. 

G) Kanunun ortaklık genel kurulu hakkındaki (361 - 398) nci maddelerine tekabül eden tasa
rının (360 -"398) nci maddeleri bilhassa şu noktalarda bir yenilik arzetmektedir. 

a) Genel kurula iştirak hakkı ortaklığın işletme hesaplarını hattâ ticari defterlerini inceleme 
hakkı; her pay sahibi için en mühim üyelik hakkıdır. Bu sebepten delayı sözü geçen haklara muta -
allık tasarıya hükümler konulması faydalı görülmüştür. (Tasarı madde : 360-363), 

b) Genel kurulun daveti hususundaki merasim bazan yersiz olabilir. Anonim ortaklığın bütün 
payları bir tek şahsın veya küçük bir ailenin elinde toplanmışsa genel kurulda bütün esas sermaye 
temsil edilmiş bulunmaktadır. Bu gibi hallerde .davet merasiminden vazgeçmek mümkündür. Fa
kat diğer formaliteler hususiyle tutanak hakkındaki hükümler bu gibi hallerde de uygulanır. 
(Tasarı madde : 370) 

e) Kanunun oy hakkından mahrumiyete dair (367) nci maddesi kifayetsiz görüldüğünden 
Medeni Kanunun 61 nci maddesinden de mülhem olarak tamamlanmıştır. 

a) Ana sözleşmenin değiştirilmesine müteallik hükümlerin tertip tarzı ıslah edilmiştir. Bun
dan başka anonim ortaklığın kuruluşu sistemine uygun olarak Ticaret Bakanlığı kanuniyle Hü
kümetten istenilecek müsaadenin, değiştirme kararından sonra değil, genel kurulun toplantısın
dan önce istihsali muvafık görülmüştür. Çünkü ana sözleşmenin derpiş edilen değiştirilmesi tasvip 
edilmediği takdirde genel kurulun toplantıya daveti mânâsız olur. Tasvip edilen değişiklik hakkın
da genel kurul kararının kanuna uygun olup olmadığı keyfiyetini incelemeye Ticaret Bakanlığı 
değil, tıpkı kuruluş esasında olduğu gibi yalnız mahkeme yetkili sayılabilir. Tasarının (385 - 390) 
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ncı maddeleri izah edilen şekilde değiştirilmiş olan kanunun (385 - 389) ncu maddelerine tekabül 
etmektedir. 

Aynı sebeplerden dolabı esas sermayenin çoğaltılması hakkındaki hükümlerin de değiştirilmesi 
münasip görülmüştür. 

Esas sermayenin azaltılmasına mütaallik kanunun (395 - 398) nci maddeleri ihtiyaca uygun ol
madığından kaldırılmıştır. Onların yerine geçen tasarının (396 - 398) nci maddeleri İsviçre kanu
nundan mülhem olarak gerçek bir azaltma ile hesaben azaltma arasında bir tefrik yapmaktadır. 
Çünkü eğer esas sermayenin bir kısmı kayıp edilmiş olup da ortaklık kalan sermaye ile iktifa ede
rek pay sahiplerine hiçbir para vermezse alacaklıların himayesine matuf hükümlerin tatbiki yal
nız fuzuli bir formaliteden ibaret kalmayıp şirketin faaliyetine büyük bir engel de teşkil eder. 

H) Kanunun pay senetlerine mütaallik (399 - 419) ncu maddelerinin yerine geçen tasarının 
aynı sayılı maddeleri gerek tasnif gerek muhteva bakımından değiştirilmiştir. Bunun sebebi bir 
defa kanunda pay ile pay senedi arasında hiçbir farkın gözetilmemesi, diğer taraftan (senedatı 
ticariye) babına geçmek üzere isviçre Borçlar Kanununun 5 nci kısmını teşkil eden (kıymetli 
evrak) bahsinin aynen iktibas edilmiş olmasıdır. Yapılan değişiklikler daha ziyade teknik mahiyet
te olduğu için bugünkü hukuki durumu değiştirmeyip belki onu daha açık bir surette belirtmeye 
hizmet etmektedir. Hususiyle tasarının intifa haklarına mütaallik (402) nci maddesi hükmü kanu
nun (418 nci maddesine nazaran daha geniş olup intifa haklarının yalnız bedeli itfa olunan pay sa
hipleri lehine değil, ortaklıkla ilgisi olan diğer kimseler lehine de ihdas edilebileceğini tasrih et
miştir. 

Tahviller hakkındaki hükümler yalnız dil bakımından değiştirilmiştir. (Tasarı madde: 420-433) 
kanunun (hisse senedatı ve tahvilâtın zıyaı) hakkındaki (434-441) nci maddeleri kaldırılmıştır. 
Çünkü: Tasarının üçüncü kitabını teşkil eden kıymetli evrak kısmında nama ve hâmile yazılı se
netlerin zıyaı hallerine ait genel hükümler konulmuştur. 

î ) Anonim ortaklığın infisahı ve tasfiyesi hakkındaki mevzuat hem vuzuhsuz hem de kifayet
sizdir. Bundan dolayı tasarının (434-454) ncü maddeleri birçok noktalardan kanunun (442-461) nci 
maddelerinden ayrılmaktadır. İnfisah sebepleri aynı kalmakla beraber infisah hükümleri hakkındaki 
kaideler hakiki durumu açıklamak maksâdiyle yeniden kaleme alınmıştır. Bu hususta ortaklık or-
ganlariyle tasfiye memurları arasındaki münasebeti tesbit etmek, tasfiye esasında organların gö
revlerini göstermek ve tasfiye halinin hukuki mahiyetini belirtmek faydalı görülmüştür. (Madde 
439,440) İnfisahın olağan neticesi tasfiye ise de bâzı hallerde, ortaklık tasfiye olmadan da infi
sah haline düşer. Yürürlükteki kanunun tasfiyeye mütaallik (447-460) ncı maddelerine tekabül eden 
tasarının (441-450) nci maddeleri tasnif ve hüküm bakımından bâzı değişiklikler arzetmekle bera
ber esas itibariyle bugünkü durumu muhafaza etmektedirler. Yenilikler daha ziyade açıklama ma
hiyetindedir. Ancak tasfiye olmadan infisah halleri için teklif edilen (451-454) ncü maddeler şim
diye kadar tanzim edilmemiş hususlara taallûk etmektedir. Bugünkü kanunun (461) nci madde
sinin yerine geçen tasarının (451) ve (452) nci maddeleri anonim ortaklıkların birleşmesi halin
de gidilmesi mümkün olan iki yolu birbirinden ayırt etmektedir. Birleşme iltihak yoliyle vuku-
bulursa tasarının (451), yeni ortaklığın kurulması yoliyle yapılacaksa (452) nci maddeleri uygula
nacaktı?. 

Anonim ortaklığın, sermayesi paylara bölünmüş bir komandit ortaklığa iltihakı için İsviçre Ka
nunundan ilham alınarak tasarının (453) ncü maddesi hükmü teklif edilmektedir. Bundan daha 
mühim bir olay bir anonim ortaklığın Devlet, il, belediye gibi bir kamu tüzel kişi tarafından de
vir alınması hususudur. Bu gibi vakalar memleketimizde de sık sık görülmektedir. Bu husustaki 
güçlükleri hiç olmazsa kısmen bertaraf etmek maksâdiyle tasarının (454) ncü maddesi kaleme 
alınmıştır. ' x ' -̂' 

K ) Yürürlükte olan kanunun ortaklık hesaplarına mütaallik (462 - 466) ncı maddeleri ihtiyaç
lara tekabül etmemektedir. Hernekadar bankalar, sigorta şirketleriyle bâzı nevi.anonim ortaklıklar 
için özel bilanço hükümleri çıkarılmışsa da genel olarak bütün anonim ortaklıklar hakkında uygu
lanacak hükümler - Ticaret Kanununun (328) nci maddesinden sarfınazar edilirse - henüz ısdar 
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edilmemiştir. Bu boşluk vergi kanunlarında Hazine bakımından doldurulmuş ise de. pay sahipleriy
le alacaklılar n menfaatlerini gözeten hükümlere anonim ortaklıklarda mübrem bir ihtiyaç vardır. 
Bu ihtiyacı tatmin için zaten eski İsviçre Borçlar Kanunundan iktibas edilen bilanço: hükümleri
nin yerine geçmek üzere- ıslah edilen isviçre Borçlar Kanununun (660 - 679) ncu maddelerinin* ay
nen değilse de memleketimizin hususi durumuna uygun bir tarzda değiştirilmiş şekilde alınması 
muvafık görülmüştür. Sözü geçen kaidelerin esaslı vasıflan şunlardır. 

Evvelâ tasarıda, pay sahibinin en mühim hakkının temettü almak hakkı olduğu prensibi-açıkça 
ifade edilmiştir. Temettü ise ortaklığın son iş yılı içinde elde ettiği kazançtan bir pay hakkıdır. 
Binaenaleyh temettüün ve ortaklığın tasfiyesi halinde, tasfiye. payının miktarı yalnız doğru bir şe
kilde tanzim edilen bir bilançoya istinaden hesaplanır. Şu halde bilançonun vazifesi hem ortaklığın 
muayyen andaki malî durumunu tesbit etmek hem de son,iş yılma ait kâr veya zararın bulunabilme
si için lüzumlu esasları arzetmektedir. Bu-suretle bilanço çift usule dayanmakla beraber daima deği
şen konjektürlere de tâbi tutulabilir. Bu hususta tatbik edilen diğer biçme prensipleri halin icabına 
göre değişebilir. Hususiyle vergilerin doğru hesaplanması maksadiyle tanzim edilen bir bilanço ger
çekten elde edilen kazancın tesbiti gayesine hizmet ettiği halde aksiyonerlerin ve ortaklık alacaklıla
rının devamlı menfaatlerini nazara almıya mecbur olan bir yönetim kurulu gelecek yılların iktkadi 
rizikolarını hesaba katarak muhtemel zararlara karşılık olmak üzere bilançoya açıkça konan yedekak-
^alarmdan başka aktiflere gerçek kıymetten aşağı bir değer biçmek ve dolayısiyle kâr miktarını in
dirmek suretiyle gizli yedek akçası kurmak ihrac ın ı duyabilir. 

Görülüyor ki, bilançonun tanzim tarzı, daima, görülen maksada göre değişir. Bu maksatlar1 ka
nuna aykırı olmadıkça bilançoların tanzimini, yine kanunun çerçevesi dâhilinde ilgililerin ihtiyarına 
bırakmak iktisadi ve dolayısiyle hukuki bir zarurettir. Bundan dolayıdır ki, Hazine bakımında»'vergi 
kanunlarındaki bilanço hükümleri tâbir eair ise âzami kıymet esasını, seçtiği halde bir anonim ortak
lıkla münasebette bulunan mütaaddit menfaat gruplarının ihtiyaçlarına bakan bir Ticaret Kanunu 
asgari kıymet esasını" teklif etmek mecburiyetindedir. Tasarının bilançoya mütaallik hükümleri bu 
bakımdan gözden geçirilirse ihtilâf halinde bulunan menfaatlerin mümkün olduğu kadar denk b'r şe
kilde teklif edilmiş clduğu görülmektedir. Bir taraftan bilançoyu tanzim eden kimselere iktisadi ha
yatın gerektirdiği elestikiyet verilmiştir. Diğer taraftan takdir hakkının suiistimal edilmesine mâni 
âmir hükümler konulmuştur. 

Bu maksatla gizli yedek akçalarının vüeuda getirilmesi tasarının (458) nci maddesinin gösterdiği 
^çerçeve dâhilinde açıkça caiz sayılmış ve bu surtle zaten iktisadi hayatta tatbik edilen bir usul 
kanunen de tanınmıştır. 

Münferit aktif ve pasiflerin takdiri hususundaki hükümler "bugünkü kanunun (328) nci mad
desinin esaslarına uygun olarak birçok- ihtilaflı meseleleri modern işletme ekonomisinin doğru 
bulduğu tarzda halledilmektedir. 

Yedek -akçeleri, temettü ve faiz hakkındaki hükümler de esas itibariyle bugünkü dutumu daha 
açık bir surette ifade etmekle iktifa etmektedirler. 

28. Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık: 

Tasarının (475 - 484) ncü maddeleri bir iki ufak istisna ile bugünük kanunun (467 - 477) nci 
'maddelerine tekabül etmektedir. Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık her nedense 
Türkiye'de revaç bulmadığından yürürlükte olan kanunun bu bölümünü değiştirmek ihtiyacı 

'duyulmamıştır. 

'29. Kooperatif ortaklıklar; 

Ticaret Kanununun kooperatiflere mütaallik (478 - 502) nci maddelerinin memleket ihtiyaçla
rda, tekabül etmediği herkesçe kabul edilen bir hakikattir. (2834) ve (2836) sayılı tarım satış ve 
tarım kredi kooperatifleri hakkındaki kanunlarla küçük sanat kooperatiflerine mütaallik (513) 
sayılı koordinasyon kurulu kararı sözü geçen hakikatin tecellisinden başka bir şey değildir, 
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Binaenaleyh kooperatiflere dair mevzuatın ıslâhı elzemdir. Bununla beraber bu ıslâh işini Ticaret 
Kanununun islâhı işinden ayırt etmelidir. Çünkü bu sahadaki hakiki bir islâh ekonominin bütün 
daliarına şâmil olarak tarım, küçük sanat, yapı, istihlâk, kredi ve ilâh... kooperatiflerine mütaallik 
müşterek hükümlerin ve her kooperatif nev'ine mahsus özel hükümleri muayyen ve vahdetli pren
siplere göre bir araya toplamalıdır. Bu maksatla yıllardan beri yapılan hazırlıkların, yakında bir 
kooperatif kodu ile neticeleneceği umulmaktadır. Bu sebepten dolayı Ticaret Kânununun koopera
tiflere mütaallik maddeleri bir iki istisna hariç olmak üzere olduğu gibi tasarıya alınmıştır. De* 
ğişikliklere gelince evvelâ ortaklığın kanuni tarifi daha iyi bir şekilde kaleme alınmıştır. Bundan 
başka kanunun (483) ve (484) neü maddelerinde teshit edilen âzami hisse değeri ve bir ortağın 
sahip olabileceği âzami miktar bugünkü ihtiyaçlara göre değiştirilmiştir. Nihayet ortak. hissesine 
mütaallik 502 nci maddesi - ki bu hüküm yanlış tercüme edildiği için fiiLen tatbik imkânından 
mahrum kalmıştır - tatbik kabiliyetini haiz bir şeklo konulmuştur. 

30. Limitet ortaklıklar; 

Ortaklık bahsinde en çok değişikliklere mâruz kalan kısım limitet ortaklıklara mütaallik kanu
nun (503-516) ncı maddeleridir. Sözü geçen kaideler esas itibariyle Fransız özel Kanunundan ikti
bas edilmekle beraber hakiki ihtiyaçları tatmin etmekten çok uzaktır. Bu sebepten dolayı Tica
ret Bakanlığı tarafından tanzim edilen örnek statüleri hakikat halde kanun yerine kaim olmuştur. 
Bu usulün ilerde de tatbikma devam edilecektir. Şu farkla ki Ticaret Bakanlığı, örnek statüleri
ni tanzim ederken esas itibariyle kanun hükümlerini göz önünde bulunduracaktır. Ticaret Bakan
lığı örnek statülerinin tanziminde İsviçre Kanunundan ilham aldığı ve bu suretle İsviçre Kanu
nu hükümleri sözü geçen yoldan Türkiye'de kök saldığı için bugünkü kanunun (503-516) ncı mad-~ 
deleri yerine kaim olmak üzere İsviçre Borçlar Kanununun (772-827) nci maddelerinin iktibası 
muvafık görülmüştür. flT*'3?*?"*"'? "'v-"*''. , 

Derhal ilâve edilmelidir ki bu iktibas aynen olmayıp bir adaptasyondan ibarettir. Yeni Türk 
limitet ortaklığı, bünyesi itibariyle İsviçre limitet şirketinden farklı olan bâzı noktalar arzetmek-

,tedir ki bunları silmek için muhik bir sebep yoktur. Meselâ: İsviçre Kanununa göre, limitet ortak
lığın üyesi yalnız kendi koymayı taahhüt ettiği sermayeden değil, aynı zamanda ortaklık esas 
sermayesinin haddine kadar diğer ortakların koymayı taahhüt edip de gerçekten ödemedikleri 
sermayelerden de mesuldür. Her ne kadar İsviçre Kanununda kabul edilen esas limitet ortaklığın 
kredisini artırmaya hizmet edecek ve tatbikattaki birçok suiistimal ve hilelere mâni olacak mahi
yette ise de, esasın iktibası halinde limitet ortaklığın memleketimizde inkişafına engel olması 
mahzuru mevcuttur. 

Anonim ortaklıkların kurulması için tasarı hükümlerine göre yüz bin liralık'bir esas sermaye--
nin taahhüt edilmesi lâzımgeldiği için ufak sermayeli anonim ortaklıkların rolünü limitet ortaklık 
lar oynıyacaktır. Bu sebepten dolayı şahsi mesuliyet bakımından limitet ortaklığın üyesiyle ak-
siyoner arasında bir tefrik yapmak suretiyle hali hazır durumu değiştirmek muvafık görülmemiş
tir. Bundan başka bugünkü mevzuatımızda az üyeli ortaklıkla çok üyeli ortaklık arasındaki bünye 
farkının ipkası faydalı görülmüş ve İsviçre 'den alınan hükümler buna göre tasarıya konmuştur. 

Demek oluyor ki teklif edilen iktibas neticesinde Türk limitet ortaklığının bünyesi esas itiba
riyle değişmemektedir. Ancak şimdiye kadar kâh kolektif şirket, kâh anonim şirket hükümlerinin 
kıyas yoliyle uygulandığı meseleler için limitet ortaklık bünyesine uygun bir şekilde yeni hüküm-. 
ler konulmuştur. Bu suretle sağlam bir temel üzerinde işlerin basitleşmesi temin olunmuştur. 
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Tasarının üçüncü kitabı 

5İ. (re^eZ mülahazalar 

Kıymetli evrak tâbiri Medeni Kanunda ve Borçlar Kanununda sık sık geçmesine rağmen şim
diye kadar kanunen tarif edilmiş değildir. Bunda n başka kıymetli evraka mütaallik kanuni hü-
kümler bu mühim bahsin yalnız .bâzı münferit noktalarına taallûk etmekte ve tâbir caizse bir 
genel hükümler kısmından mahrum bulunmakta idî. 

Diğe.• taraftan Ticaret Kanununun (Senedatı ticariye) ye mütaallik (527 - 641) nci maddeleri 
yalnız başına bir kül teşkil etmekle beraber Türk mevzuatının diğer kısımlarına ahenkli bir tarzda 
bağlı değildirler. 

Kıymetli"isvrak gurupuna dâhil olan pay senetleri ile makbuz, varant, taşıma senedi,, konşi
mento gibi emtia senetleri hakkmda yine kanunun muhtelif yerlerinde ayrı ayrı hükümler mev
cut ise de aralarmda bir irtibat temin edilmemiştir. Bu durum hükümlerin tatbiki bakımından bü
yük güçlükler arzetmektedir. Meselâ Devletçe çıkarılan bono ve tahvillerin kaybı halinde hangi 
hükümlerin uygulanması lâzımgeleceği meselesi birçok Yargıtay içtihatlarına mevzu olmuştur. 
Temsil ettikleri hakkın mahiyeti ne olursa olsun hâmile yazılı veya emre yahut nama muharrer 
senetlere mütaallik müşterek hükümler vardır. Bunların bir araya toplanması ve bütün kıymetli 
evrak hakkında uygulanabilecek hükümlerle müteaddit çeşitlere mahsus genel kaidelerin sistema
tik bir tarzda tesbit ve tertibi tatbikat için çok faydalı olacaktır. Bu sebeplerlen dolayı-isviçre'-
de Borçlar Kanununun ıslahında kıymetli evrak bahsi yeniden kaleme alınmış ve yukardaki esas
lara göre tertiplenmiştir. Borçlar Kanunu i':o Ticaret Kanunu ararımda mühim bir köprü vazifesi 
gören bu kısmın İsviçre Kanunundan aynen iktibası zaruri görülmüştür. Bu suretle hem bütün 
kıymetli evrak hakkında uygulanacak genel prensipler - ki, bunlar şimdiye kadar yalnız ders 
kitaplarında yazılı idi - kanuni bir şekil alacak, hem de ticari senetler adiyle anılan ^poliçe, bono 
ve çek ve son zamanda memleketimizde büyük bir ehemmiyet kazanmış olan emtia senetleri de beynel
milel hukuk prensiplerine göre tanzim edilmiş bulunacaktır. Tasarının (557-565) nci maddeleri kıy
metli evrak hakkındaki tarifi, kıymetli evrakın devir ve iptaline mütaallik genel hükümleri, 
(566 - 569) ncu maddeleri nama yazılı ve (570 - 581) nci maddeleri hâmile yazılı senetlere ait 
hükümleri göstermekte ve nihayet (736 - 743) neü maddeleri de emre yazılı senetlere mütaallik 
genel hükümler mesabesinde olan esasları ihtiva etmektedir. Tasarının (582 - 730) ncu maddeleri 
ticari senetlere yani poliçe, bono ve çeke dairdir. (744 - 761 nci maddeler makbuz senedi ve varanta 
ve (762 - 815) nci maddeler de taşıma senedine umumiyet itibariyle .taşıma işleri hakkındaki 
hükümlere tahsis olunmuştur. 

Tasarının bugünkü mevzuata nazaran arzetti ği farklar kısaca şunlardır: 

32. Ticari senetler: 

Ticaret Kanununun poliçe, bono ve çek hakkındaki hükümleri 1910 ve 1912 tarihli Lâhey proje
lerinin birer tercümesidir. Birinci dünya harbinden evvel tanzim, edilen işbu projelerin derpiş 
ettiği gaye beynelmilel bir tedavül sahasını haiz olan ticari senetler için beynelmilel bir hukuk 
statüsü temin etmekti. Birinci Dünya harbi yüzünden bu plân tahakkuk etmemiştir. Fakat kam
biyo hukukunun birleştirilmesi hususundaki gayretler harbden sonra yeniden alevlenmiş ve neti
cede 1930 ve 1931 Cenevre Andlaşmaları -akdedilmiştir. Bunlarda Lâhey" projeleri temel olarak 
kabul edilmiş ve faydalı görülen birçok ilâveler yapılmıştır. Anglosakson memleketleri hariç olmak 
üzere hemen hemen bütün diğer Devletler; ticari senetlere mütaallik millî mevzuatı Cenevre And-
laşmalarına uydurmuşlardır. Lâhey projelerini Ticaret Kanunumuza ithal ettiğimize göre sonra
dan mükemmelleştirihniş olan bu kaidelerin de iktisabı aşikâr bir zaruret halini almıştır. Sağlam 
bir metin elde etmek için İsviçre Kr. nımumın bu husustaki hükümleri yeniden tercüme, edilmiştir. 
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Bu suretle yürürlükteki metinde görülen tercüme hataları da düzeltilmiş bulunmaktadır. Bugünkü 
mevzuata nazaran tasarı şu yenilikleri ihtiva etmektedir: 

a) Tasarının (592) nci maddesi ticaret hayatında sık sık rastlanan ve n;ık bono denen poliçe 
hakkında faydalı bir hükmü ihtiva etmektedir. Buna göre açık kalan bono sonradan anlaşmaya 
aykırı olarak doldurulacak olursa bu keyfiyet hüsnüniyet sahibi olan hâmile karşı devmeyan edi
lemez. 

b) Protesto çekmek merasimi ve protesto varakasının şekli hakkında tasarının (627-633) ncü 
maddeleri büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Protesto varakasının şekli ve muhtevası, protestoyu 
tanzim eden noterin görevleri ve kanuna uymıyan bir protestonun tesirleri gibi hususlar bu defa 
açık hükümlere bağlanmıştır. Bu hususta en önemli yenilik, protestonun - şimdiye kadar fiilen ol
duğu gibi - ilerde hukukan da resmen tanzimi keyfiyetidir. 

c) Protesto vaktinde çekilmediği takdirde hâmil, kabul edene karşı haiz olduğu hakları bak! 
kalmak şartiyle, poliçeden dolayı mesul olan diğer kimselere karşı haiz olduğu rücu haklarını 
kaybeder. Aynı tehlike, poliçeden doğan hakların nispeten kısa zaman aşımı sürelerinden dolayı 
da mevcuttur. Sözü geçen hallerde kanun haklarını kambiyo hukukuna uygun olarak kaybeder, 
Bıı lğıyıp, mesul olanlardan biri için bir iktisap mahiyetinde olabilir. Bu iktisap kanun hüküm-

N lerjnin bir neticesi olduğu için Borçlar Kanununun (61) ve mütaakıp maddelerine göre (sebep
siz) veya (haksız) bir iktisap mahiyetinde olmadığı halde hakkaniyete uygun bir iktisap değildir. 
Böyle hallerde tasarının (644) ncü maddesi poliçeden doğan haklar yüzünden özel şartlara tâbi 
olan bir sebepsiz iktisap iddiasını tanımaktadır. Yine hakkaniyet mülâhazalariyle meşhur Fransı* 
(Provizyon) nazariyesinden ilham alınarak keşideci ile muhatap arasındaki karşılıklı münasebetten 
doğan ve umumiyetle poliçenin keşidesine âmil olan alacak hakkrnm muayyen hallerde, ayrı bir ala
cağın devir beyanına lüzum kalmaksızın poliçenin hâmiline kanunen devi? edileceğine mütaallik 
tasarının (045} nci maddesi teklif edilmektedir, 

d) Tasarının, zaman aşımının kesilmesine mü tenlik (6^2) nd m ud,' siyle (663) ncü maddesinin 
2 nci fıkrası Yargıtay içtihatlariyle halledilmiş olan iki meseleyi kanuni hû.."un haline sokmaktadır. 

e) Gerek poliçe ve bono ve gerek c;:k hakkında kanunların ihtilâfına mütaallik ;<jıdiki hüküm* 
ler kifayetsiz olduğu için Ccne\ reVl? kararlaştırılan esaslar tasarının 679, 681 - 6'':"-. 7?1 735 nci 
maddelerinde ifadesini bı.'muş t ur. 

f) Borçlar Kanununun (15) nci maddesinde kambiyo senetleri için saklı tutul;." hükû: :.-.;v-
nın (668) nci maddesine konmuştur. 

g) Tasarının bonoya mütaallik (688 - 691) nai maddeleri bugünkü kanunun (604 - 607) nci 
maddelerine tekabül etmektedir. Şu farkla ki halkın dilinde tutunamamış ve zaten elverişsiz (emre 
muharrer senet) ibaresinin yerine herkesçe anlaşılabilen (bono) kelimesi geçmiştir. Bundan başka 
birçok ihtilâflara sebebiyet veren kanunun (604) ncü maddesinin 1 numaralı bendi yeniden kaleme 
alınnvştıı. 

h) Yürürlükte olan kanunun çek hakkındaki hükümleri Lâhey projesine tekabül etmekle bera
ber birçok boşluklar arzetmektedirler. Bu boşlukları doldurmak üzere aynen iktibas edilen hüküm
ler tasarının (695, 698, 699, 700, 702 - 705, 707,708,714, 718, 719, 722 ve 727) nci maddelerini teşkil et
mektedir. Bu hükümlerden keşideci ile muhatap arasındaki münasebeti tanzim eden (695 ve 724) ncü 
maddeler bilhassa önemlidir. Bundan başka vâki hile ve suiistimalleri önlemek için tasarının (694) 
ncü maddesinin ikinci fıkrasına göre banka olmıyan müessese veya şahıs üzerine keşide edilen çek yal
nız havale hükmündedir. Çek ancak bir banka üzerine çekilebileceği lâzımgeldiği tasarının (727) nci 
maddesinde tasrih edilmiştir. 

i) Tasarının (736 - 743) ncü maddeleri bir taraftan genel olarak bütün emre yazılı senetler hak
kında uygulanacak hükümleri diğer taraftan poliçeye veya bonoya benziyen ve fakat senet metninde 

• (poliçe) veya (bono) ibarelerini ihtiva etmiyen senetlere mütaallik hükümleri ihtiva etmektedirler. 
Bununla tatbikatta birçok ihtilâf ve haksızlıklara sebebiyet veren meseleler menfaatler durumuna uy
gun bir şekilde halledilmiş sayılır, 
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33. Emtia tsmetleıii 

Tasarının üçüncü kitabının son bölümü emtia senetlerinin hususiyetlerine dair kaideleri' iki kı
sımda bir araya toplamaktadır. Birinci kısımda umumi mağazalara tevdi edilen mallar mukabilinde 
ihraç edilen makbuz senedi ve varant denilen senetlerin özellikleri bugünkü kanunun (797 - 8Î9) ncu 
maddelerine tekabül eden bir şekilde tanzim olunur. Bu hususta Borçlar Kanununun (473 - 477) 
nci maddelerinden (473) ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi ve (473) ncu ve (477) nci 
maddelerinin ikinci fıkralarının kaldırılması lâzım gelmektedir. 

Bu bölümün ikinci kısmı taşıma senedine ve taşıma sözleşmesine hasredilmiştir. Tasarının bu hu
sustaki hükümleri yürürlükte olan kanunun (879 - 931) nci maddelerine tekabül etmektedirler. 

Bu itibarla ayni mevzua taallûk eden Borçlar Kanununun (430 - 448) nci maddeleri kaldırılmıştır. 
Nakliyat bahsinde umumiyet itibariyle kabul edilen esastan ayrılmak suretiyle Ticaret Kanunu hüküm
lerinin Borçlar Kanunu hükümlerine tercih • edilmesine sebebiyet veren husus Türkiye ile İsviçre 
arasındaki bu sahada mevcut olan büyük farklardır. Borçlar Kanununun nakliyata mütaallik hü
kümleri çok muhtasardır. Halbuki Ticaret Kanunu hükümleri Türkiye'nin coğrafi ve iktisadi hu
susiyetlerine isviçre 'den iktibas edilen hükümlerden daha elverişli bulunmaktadır. 

Emtia senetlerinden en mühimmi oi an konşimento hakkındaki hükümler, deniz ticareti kaidele-
riyle çok yakından alâkalı olduğu için bunların, tasarının bu kitabına değil deniz ticaretine müta
allik dördüncü kitabına konması münasip görülmüştür. 

t m - -'•*'••* - - * * ^ v n 

r '""!" ' ^ ' Tasarının dördüncü kitabı 

34, Genel mülâhazalar: "' . ' 

1. Tasarının «Deniz Ticaretine» ayrılan dördüncü kitabı bugünkü kanunun ikinci kitabına 
tekabül etmektedir. Bu husustaki ıslah işi, tasarının diğer konularına nazaran, şu özellikleri arzet-
mektedir: ^ » f » ^ ? ! | ' - - v ^ 

.1. 1929 yılından beri yürürlükte bulunan deniz ticâretine mütaallik mevzuat, 1861 tarihli 
eski Umumi Alman Ticaret Kanununa dayanan 1897 tarihli Alınan Ticaret Kanununun bir tercü
mesidir. Tercüme işi lüzumlu titizlikle yapılmış olmadığından tercüme hatalarının sayısı hayli ka
barıktır. Binaenaleyh ıslah işinin ilk merhalesi, hatasız bir kanun metnini temin etmekten ibarettir. 

2. Tercüme ve diğer şekil noksanları bir yana bırakılsa bile, 1929 tarihinde Türkiye tarafın
dan alman. Alman kanununun, bugünkü deniz ticaretinin, ihtiyaçlarını karşılıyacak mahiyette 
olmadığı aşikârdır. *VCV V̂ v̂ 

A) Alman.Peniz Ticaret Kanunu, açık ve etraflı hükümlerine rağmen, son asır içindeki fiilî 
gelişim karşısında, eskimiş sayılır. Bundan dolayı tatbikat ile kanun arasında açık bir uymazlık 
meydana gelmiştir. Büyük ölçüde cereyan >eden̂  kütlevi muamelelerin tipleşmesi neticesinde-, ilgili 
grupların,, ezcümle donatanların, sigorta şirketlerinin, ithalâtçı ve ihracatçıların; âkıdlara, ko-
nişmentolara, çartır partilere, sigorta poliçelerine koydukları umumi şartlar, kanunun ekseri 
hükümlerini, hukukan değilse de, fiilen yürürlükten tamamen kaldırmıştır. Bu suretle Türk Ka
nun koyucusunun kontrolünden geçmeksizin birçok hukuk kaideleri yaşıyan Türk hukukuna gir-
mistir ki, bu kaidelerin menşei; Devletlerarası ticaret âlemi, hususiyle deniz aşırı ticarette en 
önemli rol. oynıyan İngiliz ve Amerikan mevzuat ve içtihatlardır. Bu vaziyet karşısında ıslah işi
nin ikinci merhalesi,, kanun metni ile yaşıyan hu kuk arasındaki ikiliği kaldırmak maksadiyle deniz 
aşırı ticaret sahasında uygulanan kaideleri k anıma dâhil etmek olmuştur. 

a) Bu hususta kanunumuzun mehazı olan Alman Kanununun 1937 yılında görmüş olduğu ta
dilinden faydalamlabilmiştir. Zira zikri geçen Alman Kanunu hakikatta Anglo - Sakson hu
kuk esaslarına dayanan ve konişmento şartlarına dair olan 1922 tarihli «Lâhey kaideleri» ile 1924 



, - 41 -
tarihli Brüksel Andlaşmasmın bir adaptasyonundan başka bir şey değildir. Bu suretle Türk deniz 
mevzuatı önemli,bir adım ileri atarak, kökü Amerikan ve İngiliz muhiti,olan.evrensel deniz aşırı 
nakliyat kaidelerini kanunen de benimsemiş olacaktır. Bunun neticesi olarak donatanın ve taşı
yanın mesuliyeti hakkında âmir mahiyette olan hükümler teklif edilmektedir ki, onlarla bir ta
raftan zikri geçen müteşebbislerin özel çalışma şartlarına uygun olarak bunların mesuliyeti tah
dit edildiği halde diğer taraftan daha ileri giden ve diğer ilgililerin humayeye lâyık olan hak 
ve menfaatlerini hiçe sayan ademi mesuliyet şartları hükümsüz kümır. 

b) Bundan başka, müşterek avarya hakkındaki kanun kaideleri tatbikatta rol oynamadığı ve 
bunların yerine 1924 tarihli «York •• Anvers» kaideleri fiilen geçmiş •olduğu için bugünkü kanunun 

, bu bölümü^d-e.Angolo - Amerikan hukuk muhitine yaklaştırılarak «York - Anvers» kaidelerine uy
gun bir tarzda değiştirilmiştir. 

c) Nihayet, bugünkü kanunun kara kesiminde tanzim edilen, «sif satım» a dair olan hükümler 
esaslı surette konîşmento hükümlerine bağlı oldiığu için, bu hususta da Devletlerarası ticaret âle
minde uygulanan teamüller göz önünde tutularak 1932 tarihli «Varşova - Oksf ord» kaideleri ile * 
1936 yılında Ticaret Odası Türkiye Millî Komitesince bizim,ticari teamüllerimize de uygun, bulu
nan Dvletlerarası «formüllerden» faydalanılmış ve memleketimiz için bilhassa önemli «sif» satım 
müessesesi mühim bir derecede Anglo - Sakson mevzuatına uygun olarak değiştirilmiştir. 

B) Deniz ticareti hukuku, arzettiği evranselliğe ve «Partikültarism» e rağmen, millî mevzuatın 
ayrılmaz bir cüzüdür. Binaenaleyh deniz ticaretine mütaallik kanuni kaidelerin, ruh ve teknik 
itibariyle, mevzuatın diğer hükümleriyle hemaheıık olmaları lâzımgeleceği gibi muhtevaları bakımın
dan da Türkiye'nin içtimai, siyasi ve iktisadi bünyesini ifade etmeleri gerekir. Şu halde ıslah işinin 
üçüncü merhalesi, yürürlükte bulunan kanunu zikri geçen zaviyeden inceliyerek zaruri sayılabi
lecek değişiklikleri teklif etmektedir: 

a) Kara ticaretinde «işletme» ne ise, deniz ticaretinde de «gemi» odur. «gemi», deniz ticareti 
hukukunun ana mefhumu sayılabileceği cihetle, geminin vasfı ve mahiyeti ile gemi üzerindeki hak, 
muamele ve tasarruflara mütaallik hükümlerin derli toplu bir tarzda bir araya toplanması zaruri gö
rülmüştür. Bu maksatla «gemiler ve yapılmakta olan gemiler.üzerindeki haklar» hakkında 1940 ta
rihli Alman Kanunundan ilham alınarak; bayrak çekme hakkı, gemi sicili, gemi mülkiyeti, gemi ipo
teği gibi mühim hususlar ihtiyaçlarımıza uygun bir şekilde yeniden tanzim edilmişlerdir. Bugünkü 
mevzuata göre gemi «menkul» telâkki edildiği halde tasarı gereğince, bir dereceye kadar tâbir caiz ise 
«gayrimenkulleştirilmiştir». Bunun bir neticesi olarak gemi sicilinin hukuki mahiyeti değişeceği gibi 
gemi üzerindeki menkuller üzerindeki rehin hakkı bir nevi ipotek mahiyetini arzedecektir. Gemi üze
rindeki mülkiyetin intikali hakkında her ne kadar bugünkü esas muhafaza edilmişse de zikri geçen de
ğişiklikler bu hususta da bâzı yenilikleri zaruri kılmıştır. İnşaat halinde bulunan gemiler üzerinde 
bir ipotek hakkının tesisi, gemiciliğimizin inkişafı bakımından çok faydalı telâkki edildiği için bu hu
susta yepyeni kaideler teklif edilmiştir. 

b) Müşterek avarya hesaplarının mahkemece tasdiki hakkında hiçbir hüküm-mevcut olmadığın
dan bu boşluğu doldurmak maksadiyle münasip görülen usul kaideleri teklif edilmiştir. 

c) Ticarete tahsis edilmiş olmıyan gemilerin hukuki durumu birçok şüphe ve tereddütlere ma
hal bıraktığı.gibi gemi alacaklılarının haiz oldukları kanuni rehin haklarının nasıl paraya çevrilebile
ceği keyfiyeti açık bir hükme bağlı değildir. Zikri geçen meselelerin halli, diğer mevzuatımıza, husu
siyle İcra ve İflâs Kanununa ve Denizde Can ve Mal Koruma hakkındaki 'Kanuna bağlı olduğu 
için mezkûr meselelerle onlara mahiyet itibariyle benziyen hususların ıslahı yürürlükte olan gene] 
mevzuata uygun bir şekilde tanzim edilmiştir. 

II - Yukarda izah edilen sebeplerden dolayı bir taraftan deniz sigortası 'hakkındaki hüküm* 
ler tasarının sigortaya mütaallik beşinci kitabma sokulmuş, diğeı taraftan «sif» satıma dair olan 
hükümler deniz ticareti kitabına ithal edilmiş ve bundan başka gemi ipoteği ve diğer ayni haklara 
önemli bir yer bırakılmış olduğu için tasarının bu kitabı yalryz muhteva itibariyle değil, aynı: za
manda tertip şekli bakımından da bugünkü kanundan farklı bir manzara arzetmektedir, 
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1. Kitabın altı bölümünden , .• 
Birincisi : «&emi» ye (mİdde: 816 - 945) 
İkincisi : «Donatan ve donatma ortaklığı» na (madde: 946 - 971) 
Üçüncüsü : «Kaptan» a (madde :972 - 1015) • " . -
Dördüncüsü: «Deniz Ticaret Sözleşmeleri» ne (madde 1016 - 1173) 
Beşincisi *. «Deniz kazaları» na (Madde: 1179 - 1234) 
Altıncısı : «Gemi alacaklıları» na (madde: 1235 - 1262) 

tahsis edilmiştir. * 
2. İkinci, üçüncü ve altıncı bölümlerden sarfınazar edilirse her bölüm kısımlara ve bâzan kısım

lar da ayrımlara bölünmüştür: 
•. A) Gemiye mütaallik bölüm: 

a) Genel hükümler (madde: 816 - 822) 
b) Bayrak (madde: 823 - 838) 
c) Gemi sicili (madde: 839 - 865) 
d) Mülkiyet ve diğer ayni haklar (madde: 866 • 945) 

adlarını taşıyan dört kısma ve son kısım ise yine: 
a) Genel hükümler (madde: 866 - 892) 
b) Gemi ipoteğinin tescili ve muhtevası (madde: 893 - 916) 
c) Gemi ipoteğinin paraya çevrilmesi (madde: 917 - 920) 
d) Gemi ipoteğinin devri, tadili ve düşmesi (madde: 921 - 940) 
e) Yapılmakta olan gemiler üzerinde gemi ipoteği (madde: 941 - 944) 
f) İntifa hakkı (madde: 945) 

başlıklarını taşıyan altı ayırıma; 
B) «Deniz Ticareti Sözleşmeleri» ne mütaallik bölüm: 
a) Mal taşıma sözleşmeleri (madde: 1016 - 1118) 
b) Yolcu taşıma sözleşmeleri (madde: 1119 - 1133) 
e) Deniz aşırı satım sözleşmeleri (madde: 1134 - 1158) 
d) Deniz ödüncü sözleşmesi (madde: 1159 - 1178) 

adları altında dört kısma ve ilk kısım ise yine: 
a) Genel hükümler ( madde: 1016 - 1019) 
b) Yükleme ve boşaltma (maddem 1020 - 1060) 
c) Taşıyanın mesuliyeti ve hakları (madde: 1061 - 1081) 
d) Yolculuğun başlamasına veya devamına engel olan hâdiselerin hukuki neticeleri (madde: 

1082 . 1096) 
e) Konişmento (madde: 1097 - 1118) . . 

başlıklarını taşıyan beş ayırıma; 
C) «Deniz kazaları» na mütaallik bolüm: * 
a) Müşterek ve özel avarya (madde: 1179 - 1215) 
b) Çatma (madde: 1216-1221) 
c) Yardım ve kurtarma (madde: 1222 -1234) 

adları altında üç kısma bölünmüştür. 

35. Gemi: ' 

' I - Gemi deniz ticaretinin en mühim unsurunu teşkil ettiği gibi «gemi» mefhumu da deniz 
ticareti hukukunun temel taşıdır. Bununla beraber, yürürlükte olan kanunda «gemi» mefhumu tarif 
edilmemiş ve geminin hukuki mahiyeti de açıkça belirtilmemiştir. İcra ve If âs Kanununun 23 ncü 
maddesinde her ne kadar gayrimenkul tâbirinin gemilere de şâmil olduğu ifade edilmişse de bu 
tavsif yalnız gemi siciline kayıtlı bulunan gemiler için ve onlar hakkında da yalnız cebri' icra 
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bakımından doğrudur. Halbuki diğer hususlarda bütün gemiler ister kayıtlı olsun, ister olmasın, 
menkul malların muamelesini görmektedirler ki, bu durum hakiki ihtiyâçları tatmin etmekten çok 
ufaktır, piğer taraftan bir Deniz Ticaret Kanunu esas itibariyle yalnız ticaret gemilerine hasredil-
B|ekle beraber ticaret gemileri ile ticaret gemisi olmıyan deniz araçları arasında öyle münasebet
ler vardır ki, onları kanunen tanzim etmemek kabil değildir. Yürürlükte olan kanunda «ticaret ge
misi» mefhumu tarif edilmemekle beraber 1482 .nei. maddesinde, bu kanunun hükümlerinin de
niz taşıma yolu ile kazanç elde etmekte kullanılmıyan gemiler hususiyle yatlar ve denizci yetiştir
me gemileri hakkında da uygulanacağı 'söylenmiştir. Zikri geçen hüküm açık olmadığı gibi doğru 
değildir de. 'Bu sebeplerden dolayı tasarının 816 ncı ilâ 822 nei maddelerinde önemli tarifler ya
yılmış ve kanunun uygulanma sahası da mümkün olduğu kadar açık.bir tarzda çizilmiştir. Şöyle ki: 

1 1. «Gemi», «ticaret gemisi», «denize elverişlilik» ve «yola elverişlilik» mefhumlarına mütaallik 
tarifler; denizde ean ve mal koruma hakkındaki 10 . VI . 1946 tarih ve 4922 sayılı Kanunun ilk 
iki maddesine benzer bir şekilde kaleme'alınmıştır. Çünkü «denize elverişli bir gemi» yola, yani 
muayyen bir yolculuğa, elverişli olmıyabilir. Deniz ticareti hukuku bakımından önemli olan «yü-
ke*«lveri§Hlik» mefhumu ise, pratik sebeplerden dolayı tasarının 1019 ncu maddesinde tarif edilmiştir. 
Eiktfi geçen bütün tarifler memleketimiz tarafından da kabul ve tasdik edilmiş en yeni Devletlerarası 
anlaşmalara uygun olduğu gibi iç -mevzuat ile hemahenk olarak memleketin ihtiyaçlarını tat
min -edecektir. 

2. «Tamir'kabul etmez gemi», «Tamire değmez gemi», «Bağlama limanı», «Avrupa liman
ları!», «Gemi adamları» mefhumları bugünkü kanunun doğru bir tarzde çevrilmiş olan 1020, 1021, 
'1022 ve 1024 ncü maddelerinde tarif edilmiştir. Şu kadar ki, bir geminin «Tamir kabul etmez» ve- -
-ya «Tamire değmez» halinin mahkeme tarafından verilecek'bir «Mahkûmiyet» kararı ile tesbit 
edileceği ve «Süveyş Kanalının tamamının, Süveyşe kadar Akdenizden sayılacağı» hususundaki 
iki ilâ^e muvafık görülmüştür. 

3. Hükümlerin uygulanma sahasmı tanzim eden tasarının 822 nei maddesi hükmüne göre ka
nun prensip itibariyle ticaret gemileri hakkında uygulanır. Ancak maddede açıkça belirtilmiş olan 
%âzı hükümler ticaret gemisi olmıyan araçlar ha kında da uygulanır. 

n - Tasarının «Bayrak» hakkındaki hükümleri esas itibariyle bugünkü kanunun 1459 ncu ve 
mütaakıp maddelerine tekabül etmektedir; Şu kadar ki, tatbikatta tereddüt ve münakaşalara yol 
açmış olan şu meseleler açık bir kanuni hükme bağlanmıştır: 

1. Türk mevzuatına göre kurulup da bir Türk ticaret siciline kaydedilmiş ticaret ortaklığının 
malı olan geminin hangi şartlar altında* Türk gemisi olarak telâkki edilebileceği meselesi Büyük 
Millet Meclisinin 1929 yılında verdiği bir tefsir kararma uygun olarak 824 ve 825 nei maddelerde 
fcallgdilmiştir. 

2. Bayrak tasdiknamesine mütaallik 828 nei maddeye ilâve edilen hüküm bir Türk limanında in
şa edilmiş olup ta inşa limanından farklı olan bağlama limanına ilk yolculuk yapacak gemilere mah
sustur. " 

3. Yürürlükte olan kanunun 1469 ncu maddesi geminin admı değiştirme meselesini hallettiği hal
de adı-seçmek hakkında hiçbir hükmü ihtiva etmemektedir. Tasarının 830 ncu maddesi bu boşluğu 
doldurmaktadır. 

-JIII - yukarda izah edildiği, gibi bugünkü mevzuatımız^göre geminin hukuki mahiyeti belli değildir. 
JEEattnjki Ayni haklan bakımından geminin menkul veya gayrimenkul sayılması bilhassa önemlidir. Ic-
^a^ve.Ifils Kanununun .23 ncü maddesine rağmen gfsmi,̂ ge^ek mülkiyet gerek rehin bakımından 
^ menkul ı&rşe^rin muamelesini •görmektedir. Zira mülkiyetin iktisabı ve ziyaı hakkındaki tasarrufların 
^jhhati Aüieile tâbi.olmadığı ^ibi akdi rehin hakkı da, tescil hususuna rağmen, ipotekten ziyade Me-
.:4eni'Kanunun 854 neü maddesindeki hayvan rehnine yani menkuller üzerindeki bir sicil rehnine ben

zemektedir. Bunun için Ticaret Kanununun 1454 neü maddesine göre gemi rehni hakkında özel hü-
«küıaler bulunmadıkça menkul rehin hükümlerinin uygulanması lâzımdır. Bu ise, hemen hemen im
kânsızdır. Bu sebeplerden dolayı gemi, icra hükümleri ve meselâ «menkul» sayılan rehmn paraya çev
rilmesi bakımından «gayrimenkul» telâkki olunur. Bu tezattan başka gemi sicilinde kayıtlı bulunmı-
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yan küçük gemilerin cebrî satışı da îcra ve iflâs Kanununun 136 ncı maddesine göre gayrimenkulle-
rin satışının aynıdır. Fakat menkul rehni hükümlerinin 10 000 tonluk bir vapura, gayrimenkule dair 
icra hükümlerinin 40 metre küp hacmmda olan bir yelkenliye uygulanması kadar elverişsiz birşey ta
savvur olunamaz. Bu durum karşısında gemilerin iktisadi ve hukuki hayatta haiz oldukları hususi 
mahiyetler göz önünde tutularak gerek aynî haklar bakımından ve gerek icra hukuku yönünden 
deniz ticaretinin doğurduğu ihtiyaçları karşılıyabilecek özel ve münhasıran bu ihtiyaçlara mahsus 
kaidelerin meydana getirilmesi elzem görülmüş ve aşağıdaki esaslar kabul olunmuştur: 

1. Gayrisafi hacmi istiabisi 50 metre mikâbını ge^miyen küçük gemiler şimdiye kadar olduğu 
gibi ilerde de tescile tâbi değildir. (Tasarı m. 844). Tescil edilmediğinden ayni haklar ve icra hukuku 
bakımından menkul sayılır. Medeni Kanunun bu husustaki hükümlerine tâbi tutulmuştur (Tasan 
m. 867). ' • 

2. Tescil olunan gemi ise, ayni haklar bakımından ne menkul ve ne de gayrimenkul sayılmayıp 
nev'i şahsına münhasır bir rejime bağlanmıştır. Bundan dolayıdır ki, tasarının gemi üzerindeki 
mülkiyet ve diğer haklara dair olan 866 - 945 nci maddeleri kendi kendine yetecek ve Medeni Ka
nunun dördüncü kitabından müstakil bir nevi eşya hukuku mesabesindedir. Binaenaleyh zikri 
geçen maddelerde Medeni Kanuna atıflar yapılmadıkça kayıtlı bulunan gemiler hakkında Medeni 
Kanunun ayni haklara mütaallik hükümleri kıyasen dahi uygulanmaz. Demek oluyor ki, kayıtlı 
gemilerde mülkiyetin iktisap ve ziyaı sebep ve şartlariyle tesiri caiz olan mülkiyetin gayri ayni 
haklar tahdidi şekilde tasarının ( 866 - 945) nci maddelerinde sayılmıştır. Bunların haricinde, 
kayıtlı bir geminin mülkiyeti iktisap veya kaybedilmiyeceği gibi ayni hakla da takyit edilmez. 
Gemi ipoteğinin tesisi yalnız tasarıda tanzim edilen şekilde ve şartlar altında caiz olduğu halde 
ipotekli borç veya irat senedinin yapılması veya kayıtlı geminin teslimi meşrut şekilde rehnedil-
mesi mümkün değildir. 

Gemi üzerinde intifa hakkı yalnız tasarının 878 ve 945 nci maddelerinde yazılı şartlar daire
sinde caizdir. Halbuki irtifak hakkının veya gayrimenkul mükellefiyetine benziyen bir mükellefi
yetin tesisi caiz değildir. 

3. Kayıtlı gemi üzerindeki ayni haklara dair olan kaidelerin tanzim edilmiş olmasında her ne 
kadar geminin nev'i şahsına münhasır bir şey olduğu göz önünde tutulmuşsa da Medeni Kanunun 
esaslarına mümkün olduğu kadar riayet edilerek 1950 tarihli Alman Kanunundan az çok inhiraf 
edilmiştir. Meselâ: Alman Kanununun 5 nci ve 6 ncı maddeleri Medeni Kanunumuzun 638-640ncı 
maddelerine uygun bir şekilde değiştirilerek tasarının 872 nci ve 873 ncü maddeleri tertip olun
muştur. Alman Kanununun 72-74 ncü maddeleri Medeni Kanunumuzun £44 ncü maddesine uygun 
bir şekilde tasarının 893 ncü maddesine iiâve edilmiştir; tersane sahibinin haiz olduğu «kanuni» 
ipotek hakkı, Medeni Kanunun 807 nci ve mütaakip maddelerine tekabül eden bir tarzda tasarı
nın 877 nci maddesine konmuştur. Bu suretle gemi hakkındaki eşya hukukunun, bütün özelliklerine 
rağmen, Medeni Kanunun bütününe yabaneı bir unsur teşkil etmemesine gayret edilmiştir. 

IV - İzah edilen esaslı değişiklikler neticesinde «gemi sicili» mahiyeti de az çok değişmiştir. 
Bugünkü mevzuata göre gemi sicili foksiyon ve teşkilâtı bakımından tapu sicilinden çok farklı 
olduğu halde tasarıya göre, gemi üzerindeki mülkiyetin iktisabından sarfınazar edilirse, tapu sici
linin hemen hemen aynı olacaktır. Bu hususta en mühim yenilikler şunlardır: 

1. Her ne kadar gemi siciller; ilerde de, pratik sebeplerden dolayı, Liman Başkanları nezdin-
de tutulacaksa da sicil memurları tıpkı ticaret sicili memurları gibi asliye hukuk mahkemelerinin 
nezareti altında çalışacaklardır. Diğer taraftan gemi sicili memurlarına yüklenen görev ve mes
uliyetler, tapu sicili işlerini gören memurlardan hemen hemen farksız olduğu için bunların ve 
Hazinenin mesuliyetleri de Medeni Kanunun 917 nci maddesindekinden farklı olmıyacaktır. (Ta
sarı M. 839). Sicil memurlarında aran:laeak nitelikler ve sair hususlar da, gemi sicili tüzüğünde, 
memurların özel görevlerine uygun olarak tâyin olunacaktır. (Tasarı M. 839, 865). 

2. Tasarının, gemilerin tesciline mütaallik 843 - 853 ncü maddeleri dilekçe esasına dayan-
maktadır. Şu halde ilgili olanların dilekçesi olmadan hiçbir kayıt gemi siciline geçirilemez. Fakat 
bu ilgililerin dilekçeyi vermek veya vermemekte serbest olduklarını ifade etmez. Gayrisafi hacmi 
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istiabisi 50 metre mikâbını geçen her ticaret gemisinin maliki kayıt dilekçesi vermeye mecbur 
olacağı gibi bütün değişiklikleri de gecikmeksizin bildirmekle mükelleftir. Bu görevleri yapmı-
yanlar inzibati cezalar göreceklerdir. Bundan başka ticaret sicilinde olduğu gibi re'sen tescil ca
izdir. (Tasarı M. 844, 849, 850). Dilekçenin muhtevası, ibraz edilecek belgelerle sicile geçirilecek 
hususlar tasarının 845 - 849 ncu maddelerinde genel olarak sayılmakla beraber teferruat, şimdi
ye kadar olduğu gibi, tüzükte belli edilecektir. Terkin keyfiyetine dair olan hükümler (Tasarı 
M. 851 - 853) dilekçe esasından ayrılarak re'sen terkin muamelesini de tanımaktadır. Böyle bir 
muameleyi haklı kılan sebepler gemi sicilinin haiz olduğu mahiyette mündemiçtir. Gemi sicili, 
işletilmekte olan Türk ticaret gemilerine mahsustur. Eğer Türk gemi siciline tescili caiz olmıyan 
bir gemi hataen kaydedilmiş veya tescili caiz olan bir gemi Türk bayrağı çekmek hakkını sonra
dan kaybetmiş yahut batmış, «tamir kabul etmez» veya «tamire değmez» hale düşmüşse geminin 
terkini âmme menfaati bakımından elzemdir. Bununla beraber gemi üzerinde her hangi bir hakka 
sahip olanları korumak maksadiyle re'sen terkinmuamelesi birçok merasim şartlarına tâbi tutul
muştur. 

3. Tasarının gemi tasdiknamesine mütaallik 854 - 857 nci maddeleri esas itibariyle Ticaret 
Kanununun 1466 ve 1471 nci maddelerine tekabül etmektedir. Şu kadar ki gemi tasdiknamesine 
gemi sicilindeki kayıtların münderecatı aynen ve tam olarak geçirildiği için, pratik sebeplerden 
dolayı tasdiknamesinin kısaltılmış bir nüshasının tanzimi imkânı muvafık görülmüştür. Bu suret
le tasdikname donatanın elinde, hulâsası ise gemide kaplanın elinde huludurulabilir. 

4. Bugünkü mevzuata göre yalnız inşası tamamlanmış ve ticaret gemisi olarak kullanılabile
cek bir halde bulunan bir tekne gemi sayılarak gemi siciline kaydettirilebilir. Bu durum devam 
ettikçe gemi inşaatını teşvik etmek imkânsızdır. Çünkü ödünç para vermeye hazır olanlara gemi 
üzerinde muteber bir teminat verilemiyeceği gibi tersane sahipleri de olsa olsa yalnız hapis hak
kından faydalanabilirler. Gemiciliğin inkişafı, hususiyle özel sermayeyi gemicilik inkişafı ile ilgi
lendirmek memleketimiz için hayati bir önemi haiz olduğundan yapılmakta olan gemilere mahsus 
bir. sicilin tanzimi elzem görülmektedir. Bu maksada tasarının 858 - 863 ncü maddeleri hizmet ede
cektir. Bu suretle gemi inşa ettiren kimse ödünç para aldığı zaman alacaklıları lehine yapı üze
rinde bir ipotek tesis edebileceği gibi tersane sahibi de kanuni ipotek hakkım kullanabilecektir. Ge
minin inşası tamamlandıktan sonra gemi esas gemi siciline geçirildiği zaman yapı üzerindeki ipotek
ler iktisap ettikleri dereceleri muhafaza ederek gemi üzerinde de kalmaktadır. (Tasam m. 944). 

36. Gemi üzerindeki mülkiyet: 

Mülkiyetin iktisabı ve zıyaı hakkındaki hükümler geminin kayıtlı bulunup bulunmamasına na
zaran birbirinden farklıdır. 

I - Kayıtlı bulunmıyan gemiler hakkında bugünkü mevzuat muhafaza edilmiştir. Tasarının 867 
nci maddesi Ticaret Kanununun 1015 ve 1016 nci maddelerine tekabül edip bugünkü durumu da
ha açık bir tarzda ifade etmektedir. Bir Türk gemi siciline kayrtlı bulunmıyan gemiler üzerindeki 
mülkiyet ve sair ayni haklar hakkında Medeni Kanunun menkullere mütaalik hükümleri uygula
nır; şukadar ki gemi yolculukta iken teslim "edilmediği için geminin veya gemi payının temlikinde 
malik ve iktisap eden kimse mülkiyetin hemen intikal edeceğini kararlaştırmışsa teslime lüzum kal-
mıyacaktır. Bu. gibi hallerde malik olmıyan bir kimseden iktisabın hüsnüniyet kaidelerine göre mu
teber olup olmayacağı'meselesi bugünkü mevzuatta halledilmediği halde tasarının 867 nci maddesi
nin ikinci fıkrasında açık bir tarzda şu hükme bağlanmıştır: Teslimsiz vâki olan bir temlikte hüsnü
niyet kaideleri ancak teslim anından itibaren hüküm ifade edebilir. Binaenaleyh malik olmıyan kim
seden gemiyi teslimsiz olarak hüsnüniyetle iktisap eden kimse gemiyi fiilen veya hükmen teslim 
almakta iktisabında himaye görmez. Yalnız teslim anında da hüsnüniyet sahibi kaldığı takdirde o an- , 
dan itibaren mülkiyeti iktisap edebilir. Bir gemi payı temlik edilmişse iktisap eden yalnız başına ge
minin zilyedliğini haiz olmıyabileceği cihetle diğer pay sahipleri ile birlikte ortak zilyed olması kâfi 
sayılabilir. 
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Mülkiyetin gayrı, ayni haklar hakkında Medeni Kanunun menkullere mütaallik hjp^mlerinden 

hiçbir istisna kabul edilmemiştir. Binaenaleyh kayıtlı bulunmıyan gemilerin rehnedilmesı teslimsin 
olarak değil, ancak ve ancak teslimi meşrut şekilde rehin hükümlerine göre mümkün ve muteberdir. 
Gemi payının rehnedilmesi gene menkulün bir payı hakkındaki hükümlere göre yapılır. 

Kayıtlı bulunmıyan gemiler menkul sayılacağından cebrî satışın menkullere mütaallik hükümlere 
göre yapılması lâzımgeleceği gibi kanunlar ihtilâfı bakımından «Lex rei stae» yani geminin muamele 
sırasında bulunduğu yer kanunu uygulanır. 

Bu durumdan güçlükler doğarsa, kayıt mecburiyetine tâbi olmayıp da kaydı caiz olan küçük tica
ret gemileri ile' tiearet gemisi olmıyan teknelerin gemi siciline tescil ettirilmesi yoluna gidilebilir. 
(tasarı m. 840 - 844). 

II - Kayıtlı bulunan gemiler üzerindeki mülkiyet ve sair ayni haklar münhasıran tasarının 866 -
945 nci maddelerine tâbidir. Gemi, sicile geçirilmesi ile, tâbir caizse, ana toprağın ayrılmaz bir cüz^ü 
mahiyetini kazandığı için, mülkiyetin iktisabı ve ziyaı, gemi nerede bulunursa bulunsun» Türk kanun
larına tâbidir, (tasarı 866 ncı maddenin ikinci fıkrası). Mülkiyetin iktisabı ve ziyaı, geminin tama
mına veya sadece bir payına mütaallik olmasına göre birbirinden farklı hükümlere bağlanmıştır : 

1. Bizzat gemi üzerindeki mülkiyet, miras gibi külli halefiyet veya bırakılma* hallerinden 
sarfınazar edilirse, temlik veya zaman aşımı yolu ile iktisap olunur. 

A) Temlik için malik ile iktisap edenin, mülkiyetin iktisap edene intikal edeceğine dair anlaş* 
maları lâzım ve kâfidir. Anlaşma hiçbir şekle bağlı olmadığı gibi temlikin sıhhati teslime vey& tes
cile de tâbi değildir. Bu suretle kayıtlı bulunan gemi üzerindeki-mülkiyetin iktisabı gerek menkul 
grek gayrimenkul iktisap tarzlarından bârız bir şekilde ayrılmaktadır. Fakat teklif edilen hüküm 
denizciliğin icabatmdan ileri gelir. Temlikin muteberiyeti tescil şartına bağlanacak olursa bağ
lama limanı dışında temlik muamelesinde bululmak hemen hemen imkânsız olacaktır. Teslimi 
şart kılmak demek, yolculukta bulunan gemi üzerinde âni tasarrufları imkânsız kılmak demektir. 
Binaenaleyh sadece anlaşma ile iktifa etmekte» başka bir çare yoktur. 

a) , îlk bakışta bu hususta, kayıtlı bulunan ve bulunmıyan gemiler arasında hiçbir fark yapıl
mamış gibi görülmektedir. Çünkü her iki halde teslime veya tescile lüzum olmaksızın temlik, 
anlaşma yolu ile vukubulur. Fakat malik olmıyan kimseden iktisap halinde kayıtlı bulunan ve 
bulunmıyan gemiler arasındaki mühim farklar belli olur. Kayıtlı bulunmıyan gemiler hakkında, 
yukarda izah edildiği gibi, hüsnüniyet kaideleri bakımından teslim keyfiyeti önemli olduğu halde, 
kayıtlı bulunan gemiler için teslim keyfiyeti değil, sicil karinesi ehemmiyetlidir. 

b) Medeni Kanunun; tapu sicilinin aleniyeti ile itimat prensibine mütaallik (928 - 932) mad
delerine uygun olarak tasarının (842, 884 ve 885) nci maddelerinde gemi sicilinin aleniyeti ile kayıt
ların muteberiyet ve doğruluğuna dair olan karineler tanzim edilmiştir. Her ne kadar yürürlük
te o'an kanunun 1462 nci maddesine göre gemi sicili bugün dahi aleni ise de kayıtları, 1450 nci 
maddesindeki istisnai hükümden sarfınazar edilirse, âmme itimadına mazhar değildir. Yanı sicil 
kayıtlarına dayanarak hüsnüniyet sahibi olan khnse mâlik olmıyan bir kimseden gemi ürerinde mül
kiyet veya sair aynı bir hak iktisap edemiyeceği gibi kaydedilmiş ölüp da hakikatta mevcut veya 
muteber olmıyan bir rehin hakkına da sahip- olamaz. Halbuki tasarıya göre gemi siciline geçiril
miş olan bütün kayıt'ar, hukuki münasebetlere ezcümle mülkiyet, ipotek, ipotek üzerindeki haklar
la intifa hakkına taallûk ettiği nispette, âmme itimadı prensdpine mazhardır. Halbuki geminin bü
yüklüğü, tonajı, yapı malzemesi, inşaat yılı gibi fiilî hususlar tescile tâbi olmaiklâ beraber itimat 
prensipine dâhil değildir. Şu halde tasarıya göre mâlik sıfatiyle kayıtlı bulunan kimse mâlik ola
rak, ipotekli alacak veya intifa hakkı sahibi sıfatiyle tescil olunan kimse mezkûr hakkın sahibi 
olarak kabul olunacağı gibi geminin mülkiyetini, gemi ipoteğini veya ipotek üzerindeki bir hakkı 
yahut gemi üzerindeki intifa hakkını hukuki muamele zımnında iktisap eden kimse lehine de gemi 
sicilinin muhtevası, doğru sayılır, meğer ki bir muhalefet şerhi tescil edilmiş olsun yahut iktisap 
eden kimse doğru olmadığını bilsin. Halbuki batmış ve fakat henüz kayıtlı bulunan bir gemiyi 
yahut sehven vapur olarak tescil edilen bir yelkenliyi sicilin muhtevasına güvenerek, iktisap eden 
kimse yüzer halde bulunan bir gemi veya bir vapur iktisap etmiş olmaz, 
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& €t»rülüyör ki, yürürlükte olan mevzuata göre zflyedlik karinesi <esas olduğu halde tasa-

v£$$ göre sieil karinesi gemi üzerindeki bütün tasarruf ve muameleler için temeli teşkil etmek
tedir. Binaenaleyh mülkiyetin iktisabı için bugünkü ve yarinki mevzuat gereğince şekilsiz bir 
a#a$ma* kifayet ederse de bu anlaşmanın dayandığı hukuki mesnet tamamen değiştirilmiştir. 
Bunun neticesi olarak gemi üzerinde her hangi bir hakka sahip olan kimse, gemi sicili muhteva
sının gerçek hukuki duruma uygun olmasına bilhassa dikkat etmelidir. Aksi takdirde hakkını 
keybetmek tehlikesine mâruzdur. Çünkü gemi üzedeki mülkiyet şekilsiz bir anlaşma ile iktisap 
edilirse de iktisap eden kimse malik sıf atiyle gemi siciline kaydolunmadıkçe, eski malik ile 
hüsnüniyet sahibi üçüncü kişiler arasında aktelilip hemen tescil olunacak muameleler sebebiyle 
iktisabında himaye görmiyebilir. Binaenaleyh mülkiyeti iktisap eden kimse temlikten hemen gemi 
siciline geçirilmesine ehemmiyet vermelidir. T escil muamelesi ise yalnız resmî belge ve senetlerin 
ibrazı ijtzerine yapılabileceği cihetle (Tasarı M. 846 - 849) iktisap eden kimse bir Türk vatandaşı 
olduğu takdirde temlikin resmî bir senede bağlanmasını talep edecektir. (Tasarı M. 868 F. 2). 

"îktisip eden bir yabancı ise gemi Türk bayrağı çekmek hakkını kaybettiğinden gemi siciline tem
lik keyfiyeti değil, terkin kaydı geçirilecektir. Bunun için resmî temlik senedine lüzum yoktur. 

d) Bu izahlardan anlaşılacağı veçhile bugünkü mevzuatta olduğu gibi tasarıy a göre de mül
kiyetin intikali tescile tâbi olmaksızın cereyan eder. Fakat iktisap ettiği hakkını himaye ettirmek 
arzusunda bulunan yeni malik; teseü yolunu kullansa bile bugünkü kanuna göre arzusunu yerine 
getirmediği halde tasaırya göre tescil yolu yegâne sağ^m himaye yolu olacaktır. Çünkü kayıtlı 
bulunan gemi için artık zilyedlik karinesi değil, sisü karinesi önemli olacaktır. 

B) İktisadi zaman aşmana mütaallik hükümler (tasarım. 872, 873) Medeni Kanunun gayri» 
menkullere mütaallik 638 - 640 neı maddelerinin hemen hemen aynıdır. Yalnız geminin hayatı nis* 
peten kısa olduğu için olağanüstü zaman aşımı için, on yıllik bir süre kâfi görülmüştür. 

2. Kayıtlı bulunan bir geminin payını iktisap edebilmek için şekilsiz bir anlaşma kâfi olmayıp 
teseiV lâzımdır. Demek oluyor ki tescil keyfiyeti bugünkü mevzuattan farklı olarak yalnız bildirici 
mahiyette olmayıp, yapıcı mahiyettedir (tasarı m. 965). Bu değişikliğin sebebi, donatma ortaklığı* 
nm hususiyetinde aranmalıdır. Hê r ne kadar müşterek donatanlardan her biri gemideki payını di
ğer» müşterek donatanların muvafakati olmaksızın tamamen .veya kısmen başkasına temlik edebilirse 
de temlik neticesinde gemi Türk bayrağını çekmek hakkını kaybedecekse temlik yalnız bütün müş
terek donatanların muvafakatiyle hüküm ifade eder. Bunu temin etmek için temlikin sıhhati için 
tescil ekem- telâkki edilmiştir. . Birden çok kimseler müştereken malik oldukları gemiyi menfaat 
sağlamak- kasdiyle işletmezlerse donatma ortaklığı mevcut sayamaz. Bununla beraber tasarının 822 
nci maddesinin delaletiyle bu halde de yukarıki hüküm uygulanacaktır. 

III - Mülkiyetin ziyaı hakkında; gemi kayıtlı bulunmadığı takdirde Medeni Kanunun men
kullere mütaallik hükümleri uygulanır; gemi kayıtlı bulunduğu takdirde ise mülkiyet, başka bir 
kimse tarafından iktisap edilmesiyle kaybolacağı gibi ancak terk suretiyle de ortadan kalkar. Terk 
ise menkullerde olduğu gibi basit bir şekilde değil, feragat beyanmin malik tarafından sicil me
murluğuna bildirilmesi ve feragat keyfiyetinin sicile geçirilmesi suretiyle olur (tasarı m. 874). 
Kayıtlı bulunan bir gemi terk neticesinde sahipsiz olursa ihraz hakkı münhasıran devletindir. 
Geminin sigortacıya veya gemi payının müşterek donatanlara bırakılması keyfiyetini terk ile ka
rıştırmamak lâzımdır. Çünkü bırakılma hallerinde gemi veya gemi payı sahipsiz olmaz, belki ki
min lehine bırakılmışsa ona kendiliğinden intikal eder. 

W - Yukarda izah edildiği gibi kayıtlı bulunmıyan gemiler üzerindeki mülkiyetin gayrı ayni 
haklar hakkında Medeni Kanunun menkullere mütaallik hükümleri uygulanır. Bu hususta tasarı 
ile bugünkü durum arasında hiçbir fark yoktur. Halbuki kayıtlı bulunan gemiler üzerindeki mül
kiyetin gayrı ayni haklar bakımından tasarı bugünkü mevzuattan şu önemli farkları arzetmek-
tedir: , . . 

1. Tesisi caiz olan ayni Kaklar açıkça belirtilmiştir. Gemi ipoteği ve intifa hakkından başka 
yalnız gemi ipoteği üzerinde ayni bir hak, meselâ bir rehin hakkı tesis edilebilir. Diğer ayni hak
lar gemi üzerinde tesis edilemez. ' 
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2. Tesisi caiz olan ayni haklar gemicilik ve denizciliğin icabatmdan dolayı gerek şartlar, 
gerek unsurlar bakımından nev'i şahsına münhasır bir tarzda tanzim olunmuştur. Meselâ intifa; 
hakkı, Medeni Kanunun gayrimenkuller üzerindeki intifa hakkı hükümlerine tâbi tutulmuş ol
makla beraber (tasarı m. 945) intifa hakkmm tesisi yalnız muayyen şartlar altında caizdir (tasa
rı m. 878). Gemi ipoteği ise bugünkü rehin hakkından farklı olduğu gibi Medeni Kanunda tan
zim edilen ipotekten de az çok farklıdır. 

3. Şerh vermek usuîü bu sahada da kabul olunarak tasarının 879-883 ncü maddelerinde tanzim 
edilmiştir. 

4. Tescil olunan haklardan mütevellit dâvalar zaman aşımına tâbi olmıyacağı gibi gemi ipo
teğinin tesisi, tescili, temin edilmiş olacak hakkın da zaman aşımının cereyanına da mâni olur. 
(Tasarı m. 888). 

5. Kayıt masrafları, geminin kiralanması gibi hususlar için teklif olunan 889-891 nci madde
ler. esas değişikliklerin zaruri neticelerinden başka bir şey değildir. Zikri geçen hükümlerin asıl ga
yesi, Medeni Kanun ile yeni mevzuat arasındaki ahengi temin etmektir. 

37. Gemi ipoteği: 

I - Kayıtlı bulunmıyan gemiler menkul olarak telâkki edildiği için rehin hakkı da Medeni Ka
nunun 853 ncü ve mütaakp maddelerine tâbidir. 

II - Kayıtlı bulunan gemi üzerindeki rehin hakkına bugün uygulanmakta olan Ticaret Kanunu
nun 1447-1458 nci maddeleri hükümleri Alman Medeni Kanununun me,nkul rehne dair olan mad
delerinden iktibas edilmiş olup yukarda ($ 35 III) izah edildiği gibi bir ipotekten ziyade Medeni 
Kanunun 854 ncü maddesindeki hayvan rehnine, benzemektedir. Fakat bu hal tarzı bugünkü men
faatler durumuna uymadığı gibi maksada elverişli değildir de. Tekniğin inkişafı neticesinde bir 
geminin batması veya tamire değmez yahut tamir kabul etmez hale gelmesi - harb zamanından sar
fınazar edilirse - bugün yalnız nadiren vukubulan bir olaydır. İnşaat için kullanılan malzeme yü
zünden gemilerin ömrü, bundan elli yıl önceki duruma nazaran, nispeten uzundur. Şu halde kayıtlı 
bulunan modern gemiler muteber bir teminat olarak gösterilebileceği gibi bundan elli yıl önceki 
duruma nazaran bir hayli artmış olan inşaat masraflarını kredi yolundan tedarik için kaçınılmaz 
bir vasıtadır. Hususiyle önemli bir ticaret filosunun Devlete fazla yük olmadan inkişaf edebilmesi 
ancak gemi kredisi işlerinin bugünkü teknik ve iktisadi duruma uygun bir tarzda teşkilâtlandırıl-
masiyle mümkündür. Bunun için de birinci şart bu husustaki mevzuatımızı sağlam kanuni esna
lara bağlamaktadır. Bu maksada tasarının (875 - 877) nci maddeleri ile (893 - 944) ncü maddeleri 
tahsis edilmiştir. Zikri geçen hükümlerin esasını, 15 . X I . 1940 tarihli Alman Kanunu teşkil etmekle 
beraber gemi ipoteği umumiyet itibariyle Medeni Kanunumuzun ipoteğe dair olan hükümlerine 
uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Gemi, nevi şaasına münhasır bir şey olduğu için gemi ipoteği 
de gayrimenkul üzerindeki ipotekten bu veya şu noktada ayrılmaktadır. Bundan dolayı Medeni 
Kanunun ilgili hükümlerine atıflarda bulunmaktansa gemi ipoteğine mahsus olmak üzere kendi 
kendine yetecek olan mufassal hükümlerin tertibi daha muvafık görülmüştür. Bu maksatla Medeni 
Kanunun (765 - 811) nci maddelerinin yerine geçmek üzere ve fakat zikri geçen hükümlerle hema-
henk olarak gemi ipoteğinin tesisi, *kaydı, muhtevası, paraya çevrilmesi, devri, değiştirilmesi ve 
düşmesi hususları son teferruata kadar düzen altına alınmıştır. Bu suretle tasarının gemi ipoteği 
hakkındaki hükümleri gemi rehnine dair yürürlükte olan mevzuatla artık kıyas ve mukayese 
bile edilemeyip belki yepyeni bir tedvin eseri mahiyetindedir. Esasları şunlardır: 

1. Tasarının gemi ipoteği hakkındaki tarifi (madde : 875); Medeni Kanunun gayrimenkul 
ipoteğine mütaallik (796, 798, 788, 769) ncu maddelerindeki unsurları bir araya toplıyarak alacak
lının ipotekten doğan hakkmm, temin ettiği şahsi alacağa tamamen bağlı ve tâbi olan fer'i bir hak 
olduğu esasını açıkça belirtmektedir. Bu esasın neticeleri bilhassa şunlardır: 



— 49 — 
A) Gemi ipoteğinin mevcudiyeti alacağın mevcut olmasına tâbidir. Binaenaleyh şahsi alacağı do

ğurmuş olan hukuki muamelenin her hangi sebepten dolayı bâtıl veya hükümsüz olması halinde ipo
tek sicile geçirilmiş olsa bile mevcut sayılmaz. Böyle bir ipoteği iktisap eden kimse hüsnüniyet sahibi 
olarak sicil münderacatma itimat etmiş olsa dahi hakikatta mevcut olmıyan bir hak iktisap etmiş 
olur. Tasarının 884 ncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki karine, hakkın mevcudiyetine mütaallik olma
yıp belki hakkın - mevcut ise - kime ait olduğunu göstermektedir. Ve yine tasarının 885 nci madde
sine göre gemi ipoteğini bir hukuki muamele ile iktisap eden kimse lehine, gemi sicilinin muhteva
sının bu hakka, yani ayni ve fakat fer'î bir hak olan ipoteğe, taallûk ettiği nispette doğru sayılır." 
Görülüyor ki, gemi ipoteğinin mahiyeti, ipotekli borç senedi veya irat senedinin değil, alelade ipote
ğin mahiyetinin aynıdır. Bu hal tarzının sebebi; gemi ipoteğinin, tedavüle çıkarılacak menkul bir 
kıymetten ziyade kredi ihtiyaçlarını karşılayacak bir teminat vasıtası olmasıdır. 

B) Bununla beraber üçüncü kişiler başka bir tarzda himaye görmektedirler, şöyle ki: Borçlar 
Kanununun 168 nci maddesine uygun olan tasarının 921 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince 
alacağın temliki ile gemi ipoteği de yeni alacaklıya intikal eder. Bu hüküm mutlaktır.' Alacak ipotek
ten ve ipotek alacaktan ayrı olarak temlik ve devredilemez. Binaenaleyh mevcut olmıyan alelade bir 
alacağı devralan kimse devredenden Borçlar Kanununun 169 - 171 nci maddelerine göre neyi talep 
edebilirse gemi sicilinde kayıtlı bulunup da şahsi alacağın mevcut olmaması yüzünden hükümsüz bir 
ipoteği iktisap eden kimse onu da temlik edenden talep edebilir. Alacak ile ipotek arasındaki ayrıl
mazlık prensibinin mutlakiyetini sağlamak için tasarının 921 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında - Me
deni Kanunun 806 nci maddesi hükmünden inhiraf edilerek - gemi ipoteği ile temin edilmiş alacağın 
temliki sahih olmak için tescilinin şart olduğu açıkça ifade edilmiştir. 

Bu prensibin yegâne istisnası, alacağın miktarı gayrimuayyen veya mütehavvil olduğu için 
ipoteğin temin edeceği alacak miktarının âzami haddinin tescili halinde kabul olunmuştur. 
Böyle bir halde alacak, alacağın temliki hakkındaki genel hükümlere göre de devredilebilir. Bu 
takdirde gemi ipoteği alacak ile birlikte intikal etmez (Tasarı M. 921 F. 3). Bu istisnanın sebebi 
«ikri geçen ipotek nev'inin dayandığı iktisadi münasebetin özel mahiyetindedir. Miktarı muay
yen olmıyan veya mütehavvil olan alacakları cari hesap münasebetleri, nzun vadeli veresiye sa
tışlar, acentalık sözleşmeleri gibi hallerde rol oynamaktadır. Böyle bir münasebet bahis mevzuu 
olduğu takdirde alacak hakikati halde birden çok alacaklardan ibaret olup miktarı ancak mü
nasebetin' tasfiyesinde tesbit olunabilir. Bu anas kadar alacaklının münferit alacaklar üzerinde 
serbestçe tasarruf etmek imkânını haiz olması lâzımdır. Binaenaleyh alacaklı isterse alacağı ipo
tekle birlikte, isterse ipotekten ayrı olarak k:smen veya tamamen devredebilir. Alacağı genel hü
kümlere göre ipotekten ayrı olarak ve tescil ettirmeksizin devreden alacaklı ipotek hakkını 
kaybetmez belki sonradan yeniden doğacak alacaklar için, kaydedilen âzami hadde kadar, muha
faza eder. 

C) Malik, borçlunun şahsi alacaklıya karşı haiz olduğu def ileri gemi ipoteği sahibine ve yeni 
alacaklıya karşı da ileri sürebilir (Tasarı M. 911, 922). 

D) İhbarın, ancak alacaklı tarafından malike veya malik tarafından alacaklıya yapılması lâ
zımdır (Tasarı M. 912, Medeni Kanun M. 802). 

E) İpotek alacak ile birlikte sukut eder (Tasarı 927, Medeni Kanun M. 798). 
F) Alacağm tebdili de ancak tasarının 925 nci maddesindeki şartlar gereğince mümkündür. 
2. Medeni Kanunun 769 ncu maddesi gereğince taksim keyfiyeti tapu sicilinde gösterilmiş 

olmadıkça bir gayrimenkulun parçaları rehin ile tayit olunamıyacağı gibi tasarının 875 nci 
maddesinin son fıkrasına göre bir geminin bütün payları tek bir malikin elinde bulundukça mün
ferit pay üzerinde gemi ipoteği tesis olunamaz. Ancak donatma ortaklığının mevcut olması halin
de müşterek donatanlardan her biri kendi gemi payı üzerinde bir ipotek tesis edebileceği gibi 
ortaklıktaki payını Medeni Kanunun 868 nci maaddesine göre bir rehin hakkiyle takyit edebilir 
(tasarı in. 965 f. 3). 

3, Gemi ipoteği, alelade ipotek gibi, anlaşma ve sicile kayıt ile tesis olununr (tasarı m. 876; 
Medeni Kanun m. 771), 



Kanuni ipotek denilen hukuki müessese de tersane sahibinin lehinde» Medeni Kanunun 807 nci 
ve mütaakıp mad4elerine uygun olarak, kabul olunmuştur (tasarı m. 877). 

4. Tasarının gemi ipoteğinin kayıt ve muhtevası hakkındaki 893 - 916 ncı madjiejeri esas itiba
riyle Medeni Kanunun mümasil hükümlerine tekabül etmektedir. 

A) Meselâ tasarının 893 ncü maddesi hükmü Medeni Kanunun 766, 767, 796 ve 844 aeu 
maddelerini bir araya toplamaktadır. 

B) "Tasarının dereceye mütaallik 894-896 ncı maddeleri ile 927 nci maddenin 3 ncü fıkrası 
Medeni Kanunun 785, 786, 787 nci maddeleri ile 797 nci maddenin 1 nci fıkrası hükümlerine teka
bül eder. Demek oluyor ki Medeni Kanunda kabul olunan sisteme uygun olarak sonradan gelen 
gemi ipotekleri, daha önce kayıtlı bulunup da alacağın ödenmesi veya başka bir sebepten dolayı 
sukut eden ipoteklerin yerlerine geçmez, belki eski derecelerini muhafaza ederler; serbest kalan 
derece geminin malikine ait olur. Malik dereceyi dilediği gibi kullanmakta serbest olup meselâ bunu 
karşılık göstermek suretiyle yeniden para tedarik edebilir veya, diğer alacaklıların muvafakati ol
maksızın, diğer derecelerden birindeki bir alacaklıyı bu boş dereceye geçirebilir. Ancak bu salâhiyet 
gemi üzerinde yeni bir hak mahiyetinde olmayıp başkasına devrolunamıyaeağı gibi geminin cebren 
satılması halinde müzayede neticesinde elde edilen bedele iştirak hakkını bahşetmez. Hattâ icra ta
kibatı yapıldığı müddetçe malik, diğer alacaklıların muvafakati olmaksızın boş dereceden faydala
namaz. 

C) Tasarının birlikte gemi ipoteğine dair olan 897 nci maddesi ile gemiciliğin icaplarına uy
gun ve fakat Medeni Kanunun 770 nci maddesi hükümlerinden farklı olarak teselsül esası kaide 
olarak kabul edilmiştir. Yani her gemi veya her pay borcun bütününü temin eder. Fakat alajoafch 
alacak miktarının her gemi veya her pay yalnız kendisine isabet eden kısmından mesul tutulmak 
üzere, gemilerden veya yapılardan herbırine taksim etmekte serbesttir. Her gemi ve her pay bor
cun bütününden mesul 'olduğundan taksim için alacakbnın beyanı ve gemi siciline tescili kâfidir. 
Alacaklı taksim salâhiyetinden faydalanamazsa, tasanda kabul edilen sistem birlikte gemi ipoteği
nin devri, değiştirilmesi ve düşmesi hallerinde bâzı güçlükleri arzedebileeeği cihetle onları gidermek 
maksadiyle tasarının 937 - 940 ncı maddeleri teklif edilmektedir. 

D) Tasarının ipotekle temin edilen alacağın şümulüne mütaallik 898 ve 899 ncu maddeleri 
Medeni Kanunun 790 ncı maddesinden hemen* hemen farksızdır. 

E) İpoteğin, geminin mütemmim eüzülerıyle teferruatına da şâmil olmasına dair olan hüküm 
(tasarı m. 900) esas itibariyle Medeni Kanunun 777 nci maddesine tekabül etmektedir. Yalnız ge
minin arzettiği özellik yüzünden teferruat veya mütemmim cüzülerden olan parçalar bu mahiyeti 
kolayca kaybettiklerinden hem ipotekli alacak sahibinin hem de hüsnüniyet sahibi üçüncü kişilerin 
menfaatlerini korumak için tasarının 900 ncü maddesinin son üç fıkrası teklif edilmektedir. 

F) Tasarının 901 - 908 nci maddeleri" gereğince gemi ipoteği sigorta tazminatına da şâmildir. Sö
zü geçen hükümler gerek Medeni Kanunun 794 ncü maddesine gerek bugünkü mevzuata nazaran önemli 
bir yeniliktir. Medeni Kanunun 794 ncü maddesine göre ipotek sigorta tazminatına şâmil değildir. 
Yalnız sigortacı muaeeeliyet kesbeden sigorta tazminatı ipotekli alacak sahiplerinin rızası olmaksızın 
malike ödemez. Halbuki tasarıya göre gemi üzerinde bir ipoteğe sahip olan alacaklılar; sigorta ettirenin 
sigortacıya karşı haiz olduğu alacak üzerinde Medeni Kanunun 868, 872 ve 875 nci maddeleri hü
kümleri , gereğince bir rehin hakkına sahiptirler. Bu. suretle mühim bir mesele gemi kredisinin inkişa
fına elverişli bir tarzda halledilmiştir. Çünkü bu-günkü mevzuata göre sigorta tazminatının gemi 
rehninin şümulüne dâhil olmaması keyfiyeti gemi kredisi için büyük bir noksanlık teşkil etmektedir. 
Geminin ziyaı ile rehnin bahşettiği esaslı teminat ortadan kalktığı halde hukukan değilse de iktissden 
geminin yerine geçen sigorta bedelinin rehinli alacak sahiplerine değil geminin malikine ödenmesi' lâ
zımdır. Hâlbuki tasarıya göre sigorta tazminatı herine kadar Medeni Kanunun 794 ncü maddesine uy
gun olarak geminin evvelki haline iadesi için .malike ©denebilirse de (tasarı m. 902) geminin, ziyaı 

.veya tamir kabul etmez yahut tamire değmez hale gelmesi halinde ipotekle temin edilmiş alacak sa
hiplerine verilir. îzah edilen esası temin eden tasarı hükümlerinden en önemlisi 906 ncı maddesi hük-
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mifcdür. Bunagöre sigortacı; sigerta ettiren kimsenin veya sigortalının fiilî yüzünden sigorta söz
leşmesi gereğince mesul olduğu edalardan kurtulsa bile ipotekli alacak sahibine karşı olan mesuliyeti 
devam etmektedir. Alacaklı lehine büyük bir teminat teşkil eden bu hüküm sigortacılık prensiple
rinin bir istisnai mahiyetinde ise de gemi kendisini takviye etmek için elzem telâkki edilmektedir. 
Sigortacıların menfaatleri de feda edilmiş değildir. Çünkü sigortacı; sigorta ücretinin ödenme
mesi, geminin denize veya yola elverişsiz halde yola çıkması veyahut bildirilen veya mûtat olan 
rotadan ayrılması sebebiyle borcundan kurtulursa bu kurtulma keyfiyeti hem sigorta ettirene 
hem de ipotekli alacak sahiplerine karşı hüküm ifade eder. Zikri geçen hallerde alacaklılar kendi 
menfaatlerini korumak için sigorta primini ödemeye salahiyetli olacakları gibi (tasarı m. 903 ve 
908) geminin veya tesisatının bozulması halinde 909 ve 910 ncu maddelere göre hareket veya 
donatan ve kaptandan zarar ve ziyan talep edebileceklerdir. Tasarının sigorta tazminatına mü-
taallik diğer hükümleri sigorta hukuku esaslarına uygundur. 

C) Medeni Kanunun gayrimenkulun kıymetinin tenkisi veya kıymetten düşmesi-halindeki ted* 
birlere dair olan 780, 781, 782 ve 791 nci maddelerine uygun olarak tasarının 909 ve 910 ucu 
maddelerinde gemi değerinin düşmesine karşı tedbirler düzenlenmiştir. En önemli fark şundan iba
rettir: Başka tedbirler kâfi gelmezse mahkeme, alacaklının derhal ipoteği paraya çevirmesine ka
rar verebilir. 

H) Tasarının kayyım tâyini hakkındaki 913 ncü maddesiyle ödeme hakkına mütaallik 914 -
916 ncı maddeleri Medeni Kanunun 795, 798 ve 799 ncu maddeleri hükümlerine tekabül etmek
tedir.. 

5. Tasarının gemi ipoteğinin paraya çevrilmesi hakkındaki 917-920 nci maddeleri hüküm itiba
riyle Medeni Kanunun 788 ve 799 ncu maddeleri ile Borçlar Kanununun 109 ncu maddesinin bi
rinci bendi hükümlerine tekabül etmektedir. 

6. Gemi ipoteğinin devri ve düşmesine mütaallik hükümler genel prensiplere hususiyle Borçlar 
Kanununun 113 ncü maddesinde ifadesini bulan «fer'ilik» esasına uygun bir tarzda tertip edilmiş
tir. Tasarının 930 ve 931 nci maddeleri îcra ve İflâs Kanununun 153 ncü maddesine tekabül etmek
tedir. 

7. Yapılmakta olan gemiler üzerinde de bir ipoteğin tesisi mümkündür. Tasarınrn 941 - 944 ün
cü maddeleri gemi inşaatının inkişafı bakımından bilhassa önemlidir. Çünkü tersane sahibi kanuna 
dayanarak ipoteğin tesisini talep edebilir. Yapılmakta olan gemiler üzerindeki ipotek hukuki mahi
yeti itibariyle alelade bir gemi ipoteğinin aynı olup inşaat bittikten sonra gemi üzerinde eski derece
siyle gemi ipoteği olarak devam eder. v v " - 1 > 

38. Donatan ve donatma, ortaklığı: . . . ••- .<> 

Tasarınm donatan ve donatma ortaklığına mütaallik 946 - 971 nci maddeleri esas itibariyle yü
rürlükte bu1 unan kanunun 1025 - 1051 inci madde1 erinin aynıdır. Yapılan değişiklikler şunlardır: 

I. - Donatan hakkındaki tarif bugünkü denizciliğe uygun bir surette yeniden kaleme alınmıştır. 
Bir gemiyi menfaat sağlamak kasdiyle kendi nam ve hesabına denizde işleten kimse üçüncü kişiler
le olan münasebetlerinde donatan sayılır. Binaenaleyh gemi üzerindeki mülkiyetten ziyade geminin 
kullanma ve işletme tarzı önemlidir. Geminin maliki değil, gemiyi müteşebbis sr fatiyle kendi nam 
ve -hesabına işleten kimse donatan durumunda bulunmaktadır. Nasıl ki işletme mefhumu tacir sıfatı 
için önemli ise aynı mefhum donatan sıfatı için de esastır. Bu sebepten dolayı bugünkü kanunun 
1025 ve 1051 nei maddelerindeki hükümler birleştirilerek donatanla işleten arasındaki ayrılık kal
dırılmıştır. (tasarı m. 946). 

II - Donatanın gemi adamlarının haksız fiillerinden müteveUit mesuliyetine mütaallik 947 nci 
maddenin birinci cümlesi bugünkü kanunun 1026 ncı maddesi hükmüne tekabül ettiği halde ikinci 
cümlesi hükmü bu mesuliyeti aşağıda (840) da izah edileceği veçhile hakkaniyetin icaplarına 
göre - taşıma sözleşmesi gereğince taşıyana düşen ve ademi mesuliyet şartlariyle bertaraf - edilemi-
yen akdî mesuliyet nispetiyle tahdit edilmiştir, 
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III - Donatma ortaklığına dair hükümlerden tasarının 953 ve 965 nci maddeleri bugünkü 

kanunun 1032 ve 1044 ncü maddelerine nazaran biraz değiştirilmiştir. Bunun sebebi, kayıtlı bulu
nan gemi üzerindeki mülkiyet ve mülkiyetin gayri ayni haklar hususunda teklif ve yukarda 
($35 te) izah edilen yeniliklerdir. Bundan başka «gemi payı» tâbirinin Dugünkü kanuna göre hem 
gemideki mülkiyet payı hem de donatma ortaklığındaki ortaklık payı anlamalarında kullanılma
sından doğan şüphe ve tereddütlerin izalesi elzem görülmüştür. Bu maksatla gemideki mülkiyet 
payı için «gemi payı» tâbiri muhafaza ve fakat müşterek donatanın ortaklık sermayesindeki payı 
için «ortaklık payı» tâbiri teklif edilmektedir. Ortaklık payının esasını gemi payı teşkil etmeklo 
beraber münhasıran ondan ibaret değildir. Bu sebepten dolayı gemi payı ile ipotekle takyit edile
bildiği halde birçok unsurlardan terekküp eden ortaklık sermayesindeki iştirak hakkı üzerinde bir 
ipotek değil, belki Medeni Kanunun 868 nci maddesine göre bir rehin hakkı tesis edilebilir (Tasarı 
m. 965, f. 3). Fakat gemi payı ortaklık payının esasını teşkil ettiği için müşterek donatanlardan 
biri gemi payının temlik ederse yalnız mülkiyet payını değil hakikati halde ortaklık payını temlik 
etmiş sayılır. Tasarının 966 neı maddesi ve ona eklenmiş olan son fıkra hükümleri, izah edilen 
durumdan ileri gelen zaruri neticelerden başka bir şey değildir. 

IV - Donatma ortaklığının infisahına mütaallik bugünkü kanunun 1046 ve 1047 nci maddelerini 
değiştâirmek i^in bir zaruret görülmemiştir. Bütün ilgililerin menfaatleri gemiciliğin özel şartla
rına uygun olarak himaye edilmiş bulunmaktadır. Müşterek donatanlardan hiçbiri ortaklığın fes
hini talep edemiyeceği gibi diğer müşterek donatanların karariyle ortaklıktan da çıkarılamaz. 
Bu prensip anonim ve limited ortaklıklarda da cari olup donatma ortaklığının arzettiğf sermaye 
şirketi bünyesinden ileri gelmektedir. Müşterek donatanlar arasındaki geçimsizlik az üyeli bir ano
nim veya limited ortaklığa mensup olan ortaklar arasındaki geçimsizlikten farklı değildir. Her 
ortak diğer ortakların muvafakatini aramaksızn payını serbestçe temlik etmek salâhiyetine sa
hip olduğundan ortakların menfaatleri kâfi derecede korunmuş sayılabilir. Donatma ortaklığında, 
şahıs şirketlerinde olduğu gibi, muhik sebeplerden dolayı her ortağa fesih hakkını bahşetmek bu 
ortaklığın özelliğiyle telif edilemezse de ilgililer daima kolektif ve komandit ortaklık şeklinden 
faydalanabilirler (tasarı m. 951, f. 3). 

V - Donatma ortaklığı, diğer ticaret ortaklıklarına nazaran, birçok özellikler arzetmekle bera
ber ticari bir işletme vasfını haizdir. Bundan dolavıdır ki tasarının ticari işletmeye ayrılan birinci 
kitabındaki donatma ortaklığının tacir sıfatı ve tharet unvanına mütaallik 19 ve 46 nci maddele
rinden başka tescil tarzını gösteren birer hükmün 951 ve 954 ncü maddelerine ilâvesi muvafık gö
rülmüştür. 

39. Kaptan: 

Tasarının kaptan hakkındaki 972 - 1015 nci maddeleri hüküm itibariyle yürürlükte olan ka
nunun 1052 - 1096 nci maddelerinin avnıdır. Yalnız şu değişiklikler elzem telâkki olunmuştur. 

I - Deniz raporunun tesbit şekli mehaz olan Alman kanununa uygun olarak düzeltilmiştir, (ta
san m. 982 - 985). 

II - Ticaret Kanununun 1094 ncü maddesinin 3, 4, 10 ve İ l nci fıkraları tayyedilmiştir. Çün
kü Türkiye'de kaptanın faydalanabileceği bir kamu sigortası henüz kurulmuş olmadığından, ka
za ve hastalık sigortasına mütaallik işbu hükümlerin tatbik imkânı yoktur. Tasarının 1013 ncü 
maddesinin kanunun 1094 ncü maddesine nazaran arzettiği diğer bir fark, geçim ve bakım 
mükellefiyetinden dolayı kaptan ile donatan arasında çıkan ihtilâfı muvakkat olarak halleden 
kararın ihtiyati tedbir kararı gibi icra edilebilmeği hakkında teklif edilen yeni hükümdür. 

III - Yürürlükte olan kanunun 1082 nci maddesine tekabül eden tasarının 1001 nci maddesine 
eklenen 2 nci fıkra hükmü donatanın mesuliyetini tahdit eden yeni hükümlerle ilgilidir. 

40. Taşıma sözleşmeleri: 

Tasarının 1016 - 1132 nci maddeleri yürürlükte bulunan kanunun 1097 - 1218 nci maddeleri* 
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ne tekabül etmekle beraber eşya taşıma sözleşmelerine mütaallik hükümler 1897 yılı Alman Ti
caret Kanununun denizde taşıma işleri hakkındaki hükümleri değiştiren 10 . VIII . 1937 tarihli 
kanuna uygun olarak az çok değiştirilmiştir. Yukarda ($ 34, 1, 2, A, a) izah edildiği gibi zikri 
geçen Alman Kanunu hakikatta Anglo - Sakson hukuku esaslarına dayanan ve konişmento şart
larına dair olan 1922 tarihli Lâhey kaideleri ile 1924 tarihli Brüksel Andiaşmasının bir adaptas
yonundan başka bir şey değildir. Brüksel Andlaşması ise Amerika Birleşik ' Devletleri, Belçika, 
Felemenk, Fransa, İngiltere, iskandinavya devletleri, İspanya, İtalya, Polonya, Portekiz tarafın
dan ya tasdik edilmiş ya Almanya'nın yaptığı gibi hüküm itibariyle iç hukuk içine sokulmuştur. 
Evrensel denizaşırı nakliyat kaideleri mahiyetinde olan işbu hükümlerin benimsenmesi ile Türk 
mevzuatı bu önemli sahada yalnız Anglo - Sakson hukuk muhitine yaklaştırılmayıp aynı zamanda 
denizciliğin bugünkü teknik ve ekonomik durumuna uygun olarak da yenilenmiş olacaktır. Türki
ye'de deniz nakliyatının büyük bir kısmı Devlet müessesesi olan denizyolları işletmesine terettüp et
tiği için denizde eşya ve yolcu taşıma işlerinden doğan zararların bütün ilgililer arasında hakka
niyete uygun bir tarzda paylaşılması adalet prensibinin uygulanmasndan başka birşey değildir, 
Binaenaleyh bu sahada teklif edilen yenilikler evrensel mahiyette olmakla beraber memleketimizin 
özel bünyesine de uygun gelmektedir. Önemli yenilikler şunlardır: 

I. - Karada eşya taşınma işlerine mütaallik mevzuata nazaran nakliyecinin mesuliyetini düzen-
liyen kanun hükümleri âmir mahiyettedir. Demiryolları için aynı esas caridir. Halbuki denizde 
eşya taşıma sözleşmelerine ve konişmentolara dercedüen ademi mesuliyet şartlarını hükümsüz kılan 
açık bir kanun hükmü mevcut olmad:ğından bun ar Yargıtaym içtihatlarına göre muteber sayılır. 
Bu suretle ekonominin diğer sahalarında hâkim olan mahdut sözleşme serbestisine aykırı olarak 
deniz nakliyatında hemen, hemen gayrimahrut bir sözleşme serbestisi vardır ki bunun yardımiyle 
hukuki ve fiilî bir imtiyaz sahibi olan donatanlar kanunen terettüp eden mesuliyetten kendilerini 
beri kılmışlardır. Her nekadar ademi mesuliyet şartlarının muteberiyeti hakkmda Borçlar Kanu
nunun 99 ve 100 üncü maddelerinde âmir hükümler varsa da bunlarm deniz ticareti sahasında da 
uygulanıp uygulanmaması keyfiyeti Ticaret Kanununun 2 nci maddesi karşısında şüphelidir. Tasa
rıya göre hukuki durum şu olacaktır: 

1. 1893 yılı Amerikan «Harter» Kanununda yapılan ve sonradan Lâhey kaidelerinde ve dola-
yisiyle Brüksel andlaşmasmda da kabul olunan «ticari» kusurlarla «teknik» kusurlar arasındaki 
tefrik tasarının 1061 ve 1062 nci maddelerinde de teklif edilmektedir. Buna göre taşıyan (,yani 
bugünkü kanunun dilinde «kiralıyan») kendi adamlarının kusurlarından kendi kusurlarından ol
duğu gibi mesuldür. Fakat zarar geminin şevki veya sair idaresi sırasındaki bir hareketten veya 
yangından ileri geldiği takdirde taşıyan yalnız kendi kusurundan mesuldür. Geminin şevki ve 
sair idaresi tâbirine esas itibariyle yükün menfaati icabı olarak alman tedbirler dâhil değildir. 
Bu gibi tedbirler sırasında işlenen bir kusur «teknik» kusur sayılmaz. Binaenaleyh malların; yük-
letilmesi, istifi, taşınması, ellenmesi, boşaltılması zımnında uğradıkları zıya ve hasarlardan dola-
yjı taşıyan mesuldür; meğer ki zıya veya hasar tedbirli bir taşıyanın sarf etmekle mükellef oldu
ğu dikkat ve ihtimam gösterilmekle beraber önüne geçilmiyecek sebeplerden ileri gelmiş ola. 
«Ticari» kusurlardan dolayı mesuliyet sözleşme ile iptidaen bertaraf edilemiyeceği gibi tahdit de 
edilemez. (Tasarı "m. 1116). Çünkü tasarıda, taşıyanın lehine olarak, mesuliyetten kurtulma halle
ri açıkça belirtildiği gibi (m. 1063, 1064) tazminat borcunun şümulü de tahdit edilmiştir (m. 1112-
1115). Yükleten malın cinsi ve kıymetini bildirmemiş ve bu beyanı konişmentoya yazılmamış ol
duğu takdirde taşıyan her halde beher koli veya parça başına en çok olarak (800) Türk lirasiyle 
mesuldür. Sözü geçen miktar 1924 yılı Brüksel Andiaşmasının dördüncü maddesinin beşinci ben
dinde yazılı 100 ingiliz lirasının bugünkü karşılığıdır. Nihayet taşıyanın hangi hallerde kanuni 
mesuliyetini bertaraf edebileceği haller de tasarının 1118 nci maddesinde açıkça zikredilmiştir. 

2. Taşıyan yalnız malların kabzından dolayı değil, aynı zamanda geminin denize, yola ve 
yüke elverişli olmamasından ileri gelen zararlardan da yükle ilgili olanlara karşı mesuldür ;me-
ğer ki tedbirli bir taşıyanın sarfetmekle mükellef olduğu dikkat ve ihtimam gösterilmekle be
raber noksanlığı yolculuğun başlangıcına kadar keşfe imkân bulunmamış olan (tasarı m. 1119) 



Bu hüküm bugünkü Kanunun 1100 ncü maddesine tekabül etmekle beraber, ona nazaran daha 
açık olup « yüke elverişlilik » mefhumunu her yerde kabul edilmiş. olan tarzda tarif etmekte
dir. Geminin denize, yola veye yüke elverişli olmaması hali gemi yola çıktıktan sonra meydana 
gelirse taşıyan bugün de olduğu gibi ilerde de taşımak için teslim aldığı malları tedbirli bir 
taşıyan gibi koruyup korumadığına göre yeni tasarının 1061 ve 1062 nei maddeleri gereğince me
sul olacaktır. 

3. Tazminat dâvaları için isbat külfetinin kime terettüp ettiği keyfiyeti bilhassa önemlidir. 
Medeni Kanunun 6 ncı maddesi hükmünü bu sahada da aynen uygulamak demek bir elle verilmiş 
olanı diğer elle ortadan kaldırmak demektir. Bundan dolayıdır ki malların ziyaı veya hasarı yü
zünden tazminat iddiasında bulunan kimse zararın, malların teslim alındığı andan teslim edildiği 
ana kadar geçen süre içinde vukua geldiğini ispat etmekle iktüfa edebilir (tasarı m. 1061 cümle 2). 
Bunda muvaffak olduğu takdirde taşıyan da, zararı doğurabilecek yani zarara sebebiyet verecek 
bir kusurun bulunmadığını ve vazifesi ieabı olan bütün dikkat ve ihtimamı sarf etmiş olmasına 
rağmen zararı önliyemediğini veya bertaraf edemediğini ispat edecektir. (Tasarı m. 1019 f. 2 ; 
m. 1061 son cümle). Taşıyana terettüp eden bu ispat külfetim hafifletmek maksadiyle tasarının 
1063 ncü maddesinde önemli bir karine kabul edilmiştir. Şöyle k i : zararın, halin icaplarına göre 
taşıyanın mesul olmadığı ve açıkça sayılan tehlikelerin biri sebebiyle vukuu mümkün ise zararın bu 
tehlikeden ileri geldiği kabul olunur. Binaenaleyh taşıyan zararın 1063 ncü maddede yazılı sebep
lerden birinden doğmuş olduğunu ileri sürdüğü takdirde zararın bu sebeple vukuu ise - ki, bu hu
sus yargıcın takdirine aittir - taşıyan mesuliyetten kurtulur. Fakat tazminat iddiasında bulunan 
kimse karinenin aksini ispat etmekte serbesttir. Bunda muvaffak olduğu veya müspet olarak zara
rın taşıyanın mesul olduğu bir hâdiseden ileri geldiğini ispat ettiği takdirde taşıyan mesuliyetten 
kurtulamaz. 

4. Yürürlükte olan kanunun 1150 nei maddesi hükmü mal sahiplerinin kanunen haiz oldukları 
tazminat iddialarını hemen hemen imkânsız kılmaktadır. Çünkü muayene, teslimden önce yapıl
mamış ise adına gönderilenin, gemi adamlarının kasıt veya ağır kusurları yüzünden meydana gel
dikleri sabit olmıyan zararların tazmini için dâva edebilmesi için malları teslim almayı takip eden 
iki iş günü içinde resmen muayene ettirmesi lâzımdır. Bu hükmün yerine geçen tasarının 1066 ve 
1067 nei maddeleri gereğince taşıyan -aleyhine malların ziya veya hasarından dolayı açılacak her 
türlü mesuliyet dâvası hakkı ancak bir yıl müruriyle düşer. Fakat tazminat iddiasında bulunan 
kimseye böyle uzun bir süre bırakılması taşıyanın icabında kendisini müdafaa için ispat vasıtaları 
elde etmesini imkânsız kılabileceği cihetle malları teslim alan gönderilene bir ihbar külfetinin 
yüklenmesi muvafık görülmüştür. Satım sözleşmelerinde alıeıya terettüp eden ayıpları bildirmek 
külfetine benziyen bu külfete binaen malların uğramış olduğu ziya veya hasar belli ise en geç 
teslimi sırasında, haricen belli değilse teslim anından itibaren üç gün içinde taşıyana veya boşalt
ma limanındaki temsilcisine yazılı olarak ve müşahhas bir tarzda bildirilmelidir. Malların zıya 
veya hasarı vaktinde ne ihbar edilmiş ne de resmen tesbit ettirilmiş olursa yükle ilgiili olan kimse 
gerçi tazminat istemek hakkını kaybetmez. Faka t taşıyanın menfaatlerini koruyan şu karine
nin aksini ispat <etmek zaruretinde bulunur: Karineye göre taşıyanın malları konişmentoda 
yazılı olan halde teslim ettiği ve şayet mallarda bir zıya veya hasar sabit olursa bu zararın ta
şıyanın mesul olmıyacağı bir sebepten ileri geldiği kabul olunur. Demek* oluyor ki, bildirme kül
fetine vaktinde yanaşmıyan kimse zararın gemide vukua geldiğini ve ayrıca da zararı taşıyanın 
mesul olduğu bir olaym sebebiyet verdiğini ispat külfetine katlanacaktır. 

II - Yürürlükte olan kanunun konişmentoya mütaallik 1183 - 1203 ncü maddeleri tamamen 
kaldırılmış ve onların yerine geçmek üzere tasarının 1097 - 1118 nei maddeleri teklif edilmiştir. 
Farkları bilhassa şunlardır: 

1. Bugünkü kanuna göre konişmento kaptan veya donatanın bir temsilcisi tarafından dona
tan namına tanzim ve imza olunur. Eğer taşıyan aynı zamanda donatan sıfatını haiz olursa müş
külât çıkmaz. Fakat taşıyan taşımak üzere teslim aldığı malları kendi malı olan gemi ile değil, 
başkasının malı olan gemi ile taşıyacak olursa, süre şarttır sözleşmeleriyle tekrar kiralama kilinde 
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çok defa donatan sıfatının kime izafe olunacağı meselesi birçok tereddütlere mahal bırakmıştır. 
Bu tereddütleri bertaraf etmek için, Anglo - Sakson hukuku muhitne uygun olarak, tasarıya göre 
konişmento donatanın namına değil, belki taşıyanın namına tanzim olunur. Tanzim ve imza etmek 
salâhiyeti taşıyana ve temsilcilerine ait olduğu gibi taş'.yanm adamı olmıyabilen kaptana ve donata
nın bu hususa salahiyetli her hangi bir temsilcisine de aittir. Bu son halde konişmentoda taşıyanın 
adı gösterilmemiş olursa donatan taşıyan sayılır (tasarı m. 1099). Konişmentonun «yükleme koniş-
mentosu» ve «tesellüm konişmentosu» olarak tefriki yenilik mahiyetinde olmayıp belki yürürlükte 
olan kanunun «sif» satıma mütaallik 729 ncu maddesinde kabul edilen bir ayırmadır. 

2. Konismentodan doğan borç ve mesuliyetler donatana değil, taşıyana terettüp eder. Fakat ta
şıyanın aynı zamanda donatan olmadığı hallerde malın teslim edilmemesi veya hasara uğraması 
yüzünden konismentodan doğan alacaklar sahiplerine gemi alacaklısı hakkı bahşedilmiştir (tasarı 
m. 1235 No. 1). 

3. Konişmento emtia senetlerindendir. Mallar kaptan veya taşıyanın diğer temsilcisi tarafın
dan taşınmak üzere teslim almmca konişmentonun ciro ve teslimi Medeni Kanunun 871 ve 893 ncü 
maddelerinde yazılı hukuki neticeler doğurur (tasarı m. 1104). Demek oluyor ki, konişmentoya, kıy
metli evraktan olan emtia senedi mahiyetini izafe edebilmek için malların kaptan veya taşıya
nın diğer bir temsilcisi tarafından teslimalınması şarttır. Mallar teslim alınmaksızın tanzim edi
len konişmento değersiz bir kâğıt parçasından başka bir şey değildir. Bu durumdan ileri gele
bilecek rizikoları donatana yüklemek için bugünkü kanunun 1192 nci maddesinde, malın gönderi
lene behemehal konişmento münderecatına göre teslim edilmesi lâzımgeleceği ve teslim edilmemesi 
halinde donatanın mesul olacağı tesbit edilmiştir. (Kanun M. 1193). Halbuki zikri geçen iki hü
küm tatbikatta tesirsiz kalmıştır. Çünkü konişm entolara mûtaden dereedilen «Belli değil» kayıt-
lariyle donatan, kanunun 1193 ncü maddesindeki mesuliyetten kurtulmaktadır. Bu sebeplerden 
dolayı tasarının 1110 ncu maddesinde - Angolo - Sakson hukukuna uygun olarak - konişmentonun 
taşıyanın malları teslim aldığına dair bir karine teşkil edeceği ifade edilmiştir. Bu karine âmir 
hükümlerden olup açıkça gösterilen bir iki istisna hariç olmak üzere bertaraf veya tahdit edile
mez (Tasarı M. 1116). 

4. Tasarının konişmentoya mütaallik diğer maddeleri hüküm itibariyle bukünkü kanunun 
mümasil maddelerinin aynıdır. 

III - Yürürlükte olan kanunun 1104 ve 1105 nci maddelerinin yerine geçmek üzere teklif edilen 
hükümlerle (Tasarı M. 1023 - 1027) yüklenecek eşya hakkındaki bildirme mecburiyeti sağlam 
esaslara istinat ettirilmektedir. Taşıtan (Bugünkü kanunun dilinde «Kiracu») ve yükleten eşya
nın ölçü, sayı ve tartısı ile markaları hakkındaki beyanlarının doğruluğunu taşıyana karşı tekef
fül ederler. Eşyanın cins ve mahiyeti hakkında yanlış beyanlarda bulunan taşıtan veya 
yükleten keza taşıyana karşı mesuldürler. «Tehlikeli eşya» tâbirinden neyin anlaşılması 
lâzımgeldiği denizde can ve mal koruma hakkındaki Kanunun 12 nci maddesinde tasrih edilmiş 
olduğu için bu hususta bir atıfla iktifa edilmiştir. Sözü geçen kanunda kaptana yüklenmiş olan 
vazife karşısında tasarının 1091 nci maddesi hükmünü tertip etmek muvafık görülmüştür. 

IV . Yolcu taşıma sözleşmesi hakkındaki hükümler esas itibariyle aynı kalmıştır. Kanunun 
bagaja mütaallik 1214 ncü maddesine tekabül eden tasarının 1128 nci maddesi eşya taşıma sözleş
mesi hakkındaki hükümlere uygun bir tarzda değiştirilmiştir. 

V. - Yürürlükte olan Kanunun toplu asker ve muhacir taşımaya mütaallik 1219 ncu maddesi 
tasarıya alınmamıştır. Çünkü böyle bir hüküm mehaz olan Alman Kanununda «Reich» kanunla-
riyle «Land» kanunları arasındaki münasebetler için önemli olduğu halde Türkiye'de böyle bir mü
nasebet yoktur. Bundan başka bu meseleye mütaallik 12 . V . 1936 tarihli talimatname 30 . VI . 1947 
gün ve 3/6109 sayılı kararname ile kaldırılmıştır. Nihayet toplu asker ve muhacir taşıma işleri 
esas itibariyle kamu hukukuna dâhil bir konu olduğu için buna mütaallik kanun kaideleri zaten 
Ticaret Kanununun denizde taşıma sözleşmeleri hakkındaki maddelerine takaddüm etmektedir. 



Âl. Deniz a§m satım sözleşmeleri: 

Yürürlükte olan kanunun deniz aşırı satım sözleşmelerine mütaallik (722 - 746) nci maddeleri 
«bey'i ticari» faslının ikinci kısmını teşkil etmektedir. Sözü gçen faslın birinci kısmı, tasarının 
25 nci maddesinde bir araya toplanmış olan tek tük hükümler haris olmak üzere, kaldırılmış oldu
ğundan deniz aşırı satımlar hakkındaki özel kaidelrein deniz ticareti hukuku ve hususiyle konişmen-
to mevzuatı ile haiz oldukları yakın münasebetler yüzünden tasarının «deniz ticareti sözleş
meleri» bölümüne ithal edilmesi muvafık görülmüştür. Tasarıdaki tekliflerle bugünkü kanun ara
sındaki farklar bilhassa şunlardır; 

I - Boşaltma yerinde teslim şartiyle satım ve bu sözleşme tipinin özel bir şekli olan malların 
yükletildiği veya yüko-etileceği geminin tâyini suretiyle satımı hakkındaki hükümler bugünkü ka
nunun 746 ve 722-725 nci maddelerine tekabül etmektedir. Teklif edilen ufak tefek değişiklikler 
bu hükümlerle Borçlar Kanununun satım sözleşmesine mütaallik maddeleri arasındaki ahengi te
min etmekten ibarettir. 

II - Tasarının 1138 nci maddesi yeni olup memleketimiz için Önemli olan «FOB» satımın özellik
leri, beynelmilel Ticaret Odası Türkiye Millî Komitesince 1936 yılında tesbit edilen ve mevzuatı
mıza uygun sayılan teamüllere istinaden bu maddede tanzim edilmiştir. Bu suretle şimdiye kadar 
yalnız örf ve âdet mahiyetinde olan bir teamül külliyesi kanun şekiini iktisap edecektir. 

III - Tasarının «Sif» satım hakkındaki 1139-1158 nci maddelerinin temelini yürürlükte olan 
kanunun 726-745 nci maddeleri teşkil ederse de önemli değişikler yapılmasına lüzum görülmüştür. 

1. Bugünkü kanunun «Sif* satıma mütaallik hükümlerinin mehazı; 1925 yılında «Internati
onal Law Association» (Devletlerarası hukuk Derneği) Fransız millî şubesi tarafından kaleme alı
nan ve adı geçen derneğin genel kurulunca kabul olunmak üzere teklif edilen bir projedir. Tercü
me hatalarından sarfınazar edilirse sözü geçen proje Devletlerarası Hukuk Derneği tarafından 
olduğu gibi kabul edilmemiştir, iki yılda bir defa toplanan derneğin genel kurulu, devamlı surette 
çalışan özel komisyonun verdiği raporlara istinaden, ilk evvelâ 1928 yılında «sif» satıma mütaal
lik evrensel teamülleri «Varşova kaideleri» adı altında tesbit ettikten sonra nihayet 1932 yılında 
aynı teamülleri «Varşova - Oksford kaideleri» adiyle karar altına almıştır. Adı geçen kaideleri 
bu sahada fiilen tatbik edilen ve yaşamakta olan evrensel bir teamül külliyesinin ilmî bir tesbitin-
den başka bir şey olmayıp bu bakımdan konişmento şartlarına mütaallik 1922 yılı «Lâhey kaidele
ri» veya müşterek avarya hakkındaki 1924 yılı «York - Anvers kaideleri» ne benzemektedirler. 
Bundan dolayı Ticaret Kanununun İslahında «Varşova - Oksford kaideleri» nden faydalanmak 
maksada elverişli telâkki edilmiştir. Nitekim Beynelmilel Ticaret Odası Türkij^e Millî Komitesin
ce 1936 yılında tesbit edilen ve memleketimizin mevzuatına uygun sayılan sif satım teamülleri 
hüküm itibariyle «Varşova - Oksford kaideleri» nin aynıdır. Binaenaleyh bugünkü kanunun «sif 
satım» a mütaallik maddelerini gerek ticaret odasınca tesbit edilen ve gerek Devletlerarası Hukuk 
Derneği tarafından ilmî bir şekilde kaleme alınmış olan evrensel teamüllere göre değiştirmek 
demek kanunu taşıyan hukuka uygun bir tarzda ısdar etmek demektir. 

2. Tasarının hükümleri her ne kadar kanunun maddelerine tekabül ederse de «sif satım» in 
özelliklerini belirtmek maksadiyle kaideler sistematik bir tarzda tasnif edilerek satıcıya ve alıcı
ya terettüp eden borçlar ayrı ayrı olarak tanzim edilmiştir. Satıcının esaslı borçları; malları yük
lemek borcu, taşıma sözleşmesini yapmak borcu sigorta ettirmek borcu ve belgeleri ibraz etmek 
borcundan ibaret olduğu halde alıcının esaslı borcu satış bedelini ödemekten başka belgeleri in
celemek ve malları teslim almak borçlarını şâmildir. Tasarının maddelerinden anlaşılacağı veçhile «sif» 
satımın konusunu emtia senedi olan konişmento değil, alelade satımda olduğu gibi emtianın kendisi 
teşkil etmektedir. Bununla beraber konişmento emtiayı temsil ettiği cihetle belgelerin tam, muteber 
ve muntazam olması keyfiyeti bilhassa önemli sayılmaktadır. Bu hususta tasarı ile kanun arasındaki 
fark; fatura bedelini müsbit bir poliçenin belgeler arasına almmamasıdır. Çünkü modern Devletler
arası ödeme usulleri poliçeden ziyade akreditiflere dayanmaktadır. 
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42. Deniz ödüncü Sözleşmesi : 

Deniz ödüncü Sözleşmesinin modern ticaret hayatında hemen hemen hiçbir ehemmiyeti yoktur. 
Çünkü gemi bağlama limanından ne kadar uzak bir yerde bulunursa bulunsun, kaptan ani bir kre
di ihtiyacını gemi ve yükü rehin etmek suretiyle temin etmek zaruretinde değildir. Telsiz, telgraf, ban
ka ve sigorta kurumları arasındaki evrensel rabıtalar, muntazam posta seferleri ve denizde can ve 
mal koruma hakkındaki andlaşmalarm neticesinde Deniz ödüncü Sözleşmesi bugün umumiyet itiba
riyle ölü bir müessesenin halini almıştır. Bununla beraber tek tük hallerde bu sözleşme tipinden fay
dalanabilmek ihtimalini inkâr etmek kabil olmadığından bugünkü kanunun ilgili hükümlerinin ay
nen muhafaza edilmesi muvafık görülmüştür, (tasarı m. 1159 - 1178). 

43. Müşterek avarya: 

I. - Yürürlükte olan kanunun büyük avarya hakkındaki 1241 - 1274 ncü maddeleri kâğıt üze
rinde duran ve yaşamıyan hükümlerdendir. Çünkü çartır sözleşmelerine, sigorta poliçelerine ve 
konişmentolara dercedilen özel şartlara göre müşterek avarya hesapları kanun hükümlerine göre de
ğil, «York - Anvers kaideleri» uyarınca tanzim edilmektedir. Adı geçen kaideler ise ya kanun şek
linde ya teamül olarak denizcilikte ilgili o1 an başlıca Devletlerde, hususiyle Anglo - Sakson hukuk 
muhitinde uygulanır. Madem ki Türkiye'de de bütün ilgililer adı geçen kaideleri maksada elverişli 
telâkki ve fiilen tatbik etmektedir. Şu halde kanunun bu kısmının ıslahında ölü hükümlerinin yeri
ne geçmek üzere memleketimizde de yaşıyan teamülleri kanun şekline sokmaktan daha münasip bir 
yol yoktur. Yalnız «Lâhey» ve «Varşova - Oksford» kaidelerinin kanunumuza ithali işinde tatbik edi
len usul burada da uygu'anmıştır. Hükümler, Anglo - Sakson hukuk kaidelerine has kalıptan çıkarı
larak modern Türk mevzuatına has kalaba sokulmuştur. Bu suretle kanunun bünye ve sistemine 
dokunulmaksızm müşterek avarya gibi mühim bir müesseseyi ilgilendiren hükümler canlandırılabil-
miştir. 

II. - Tasarı ile kanun arasındaki en Önemli farklar şunlardır; 
1. Hükümlerin sırası değiştirilmediği halde bugünkü kanunun 1244 ncü maddesi tamamen kaldı

rılmış, müşterek avarya hallerini gösteren yedi bendli 1247 nci maddesi son iki maddeye (tasarı 
m. 1184 - 1195) taksim edilmiş, kanunun 1257 - 1265 nci maddeleri hüküm itibariyle tasarının 1203 
ncü maddesinde bir araya toplanmış ve dispeç hakkındaki usul kaideleri (tasarı m. 1210 - 1213) 
^âve edilmiştir. Bu suretle kanunun 34 maddesine tasarının 38 maddesi tekabül etmektedir. 

2. Yürürlükte olan kanunun 1244 ncü maddesinin mehazı olan Alman Kanununa göre avarya 
garamesinin açılması gemi ile yükün kısmen veya tamamen bilfiil kurtarılmış olmasına bağlıdır. 
Bu hükmün neticesinde gemi feda edilerek bütün yük; veya bütün yük feda edilerek gemi kurta-
rılacaksa, müşterek avarya müessesesinin dayandığı «Riziko birliği» prensibine ve hakkaniyete 
aykırı olarak kurtulan şeylerin sahipleri feda edilen şeylerin sahiplerine hiçbir şey vermekle mü
kellef değildirler. Alman hukukuna has bu hüküm ekseri devletlerin kanunlarında kabul edil
mediği gibi denizaşırı teamüllerle York - Anvers kaidelerine aykırıdır. Bundan dolayı zikri geçen 
madde hükmü ile onunla ilgili olan diğer hükümlerin tasarıya alınmaması muvafık görülmüştür. 

3. Müşterek avaryaya mütaallik kanuni tarif York - Anvers «A», «Bj» ve «P» kaideleri göz 
önünde tutularak yeniden kaleme alınmıştır (Tasarı m. 1179); kanun m. 1241). Kezalik özel 
avarya hakkındaki tarifte York - Anvers «C» kaidesi nazarı itibara almıştır. (Tasarı m. 1180; 
kanun m. 1242). ( 
4. Müşterek avaryanın münferit hallerini gösteren tasarının 1184 - 1195 nci maddelerinden 
1188, 1189, 1191, 1192 nci maddelerindeki halleryeni olarak York - Anvers kaidelerinden alınmış 
olduğu halde diğer maddelerindeki haller bugünkü kanunun 247 nci maddesine tekabül etmekte
dir; şu kadar ki, bu son hallerin tesbitinde de York - Anvers kaideleri az çok tesirli olmuştur. 

5. Bugünkü kanunun zararın, tazminatın ve garameye iştirak borcunun tesbitine mütaallik 
1250-1265 maddeleri gemiciliğin bugünkü teknik ve ekonomik seviyesine nazaran tamamen eski-
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miş sayıldığından bunların yerine geçmek üzere York - Anvers XIII, XV - XVIII nci kaideleri 
hükümleri tasarısının 1198-1203 neü maddeleri şeklinde teklif edilmektedir. 

6. Bugünkü kanunun dispeç hakkındaki 1268-1270 nei maddeleri kifayet etmediğinden 1929 yı
lında her nedense iktibas edilmemiş olan usul kaidelerinin bu defa Alman ihtilafsız hakkı kaza 
kanunundan alınması muvafık görülmüştür. Bu suretle tatbikatta büyük bir mahzur olarak telâk
ki edilen bir boşluk mevzuatımıza uygun bir tarzda doldurulmuştur. 

44. Çatma> yardım ve kurtarma: 

Tasarının çatma, yardım ve kurtarma> hakkındaki 1216-1234 ncü maddeleri hüküm itibariyle 
bugünkü kanunun 1275-1294 neü maddelerinin aynıdır. Tek tük değişiklikler şunlardır: 

I - Bugünkü kanunun 1280 nei maddesinin 1 nci fıkrası hükmü memleketimzdeki duruma uy
madığı için tasarıya alınmamıştır. 

II - Bugünkü kanunun 1284 ncü maddesine göre kurtarma veya yardım aynı donatanın malı 
olan gemiler arasında olmuş ise kurtarma veya yardım ücreti diye bir şey isteyemezse de bu hü
küm memleketimiz tarafından 9 . VI . 1937 gün ve 3226 sayılı Kanunla tasdik edilen 23.IX.1910 
tarihli Brüksel And'aşmasınm 5 nci maddesine aykırıdır. Bu ahenksizliği bertaraf etmek için 
zikri geçen hüküm Brüksel Andlaşmasma uygun bir şekilde tasarının 1222 nci maddesine ilâve 
edilmiştir. 

45. Gemi alacaklıları: 

Tasarının deniz ticaretine ayrılan dördüncü kitabının son bölümü, gemi alacaklılarına tahsis 
edilmiştir. Tasarının 1235 - 1242 nei maddeleri bugünkü kanunun 1295 - 1318 ve 1442 - 1445 nci 
maddelerine tekabül etmektedir. Teklif edilen yenilikler şunlardır: 

I - Memleketimizde denizcilere uygulanacak bir kaza ve maluliyet sigortası henüz kurulmuş 
olmadığı için kanunun 1295 nci maddesinin 10 ncu bendi ile 1311 nci madde tasarıya alınmamış
tır. 

II - Kanunun 1296 nei Maddesine tekabül eden tasarının 1236 nei maddesine eklen
miş olan üçüncü fıkrası hükmü şimdiye kadar kanunen tanzim- edilmemiş çok münaka
şalı bir meseleyi memleketimizin özel ihtiyaçlarına uygun bir tarzda halletmiştir. Ge
mi alacaklısına bahşedilen hak gemi ve teferruatı üzerindeki kanuni bir rehin hak
kıdır. Devlet malı olan gemilerin, ticarete tahsis edilmek şartiyle, hacze tâbi olup olmadığı mese
lesi çok münakaşalıdır. Bu menfaatler ihtilâfını halletmek için 1232 nci maddenin üçüncü fıkra
sı hükmü teklif edilmiştir. Bu suretle gemi alacaklısı sıfatını haiz olan kimse Devlet malı olan 
bir gemi karşısında bulunduğu zaman gerçi bir rehin hakkı iktisap etmiyeeektir. Fakat borçlusu 
olan Devlet veya kamu tüzel kişisi geminin kıymeti ile şahsan mesul olacaktır ki bu prensip zaten 
bugünkü kanunun 1315 nei maddesinde de kabul edilmiştir. 

III - Bugünkü kanunun 1302 nci maddesine gö^e gemi alacaklısının gemi ve navlun üzerindeki 
alacağının ödenmesinde cebri icra hükümleri tatbik olunur. Fakat bu atfın kâfi olmadığı tatbikat 
göstermektedir. Bu boşluğu doldurmak için zikri geçen madde hükmü icra ve îflâs Kanununa uy
gun bir tarzda değiştirilmiştir. (Tasarı İn. 1242). 

IV - Tasarının zaman aşımına mütaallik 1260 ve 1261 nci maddelerinde bugünkü kanunun 
1443 ve 1444 ncü maddelerine nazaran yapılan değişiklikler denizde taşıma sözleşmelerine mütaal
lik yeniliklerin hukuki bir neticesinden başka birşey değildir. 

http://23.IX.1910
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vın 
Tasarının beşinci kitabı 

46. Sigorta Hukuku ; 

Yukarda izah edilen sebeplerden dolayı her nevi sigortalara mütaallik kaidelerin, tasarının beşinci 
kitabında bir araya toplanması münasip görülmüştür. Bununla beraber esaslı değişiklikler teklif edil
miştir. Çünkü hazırlanmakta olan sigorta kodunun yürürlüğe girmesi zamanına kadar geçecek süre içinde 
bugünkü durumu değiştirmeyi gerektiren âcil bir sebep yoktur. Yalnız önemli sayılabilen bâzı ak
saklıkları gidermek ve kanunu yaşıyan hukuka uydurmak maksadiyle; hükümler arasındaki tertip 
şekli bir az değiştirilmiş, deniz sigortası kısmındaki tercüme hataları düzeltilmiş ve yalnız aşağıdaki 
kaideler tadil edilmiştir : 

I - Yürürlükte olan kanunun 932 nci maddesinde Sigorta Sözleşmesi hakkında yapılan tarif, 
modern sigorta tekniğine ve memleketimizde de kabul olunan murakabe sistemine uymadığı için ka
nunun uygulanma sahasına münhasır kalmak üzere yeni bir tarif yapılmıştır, (tasarı m. 1263). 

1. Sigortanın konusunu, muayyen birşey veya şahıstan ziyade bir kimsenin o şey veya şahıs 
üzerindeki para ile ölçülebilir menfaati teşkil ettiğinden «menfaat» mefhumu bütün sigorta nevileri-
nin esas mefhumu olarak kabul olunmuştur. 

2. Ruhsatname almadan sigortacı gibi hareket eden kimse ile akdedilen bir sözleşmeyi Sigorta 
Sözleşmesi olarak değil, kumar olarak telâkki etmek yaşıyan hukukun ifadesinden başka birşey de
ğildir. 

3. Karşılıklı sigorta bir nevi kooperatif ortaklıktır. Kanunun 932 nci maddesindeki tarif kâfi 
olmadığı, bu sigorta şekli şimdiye kadar memleketimizde revaç bulmadığı, bir gün kullanılacak 
olursa 1149 sayılı Murakabe Kanununun 20 nci maddesi gereğince muamele görebileceği cihetle 
Ticaret Kanununun 932 nci maddesinin son fıkrası tasarıya alınmamıştır. 

II - Sigorta sahasında sözleşme serbestisi bütün Devletlerde az çok tahdit edilmiştir. Çünkü 
sigorta sözleşmesi her ne kadar diğer sözleşmeler gibi iki kîşi arasında akdedilecekse de ferdî bir 
hukuk münasebetinden ziyade iltihakı âkit gibi maşeri bir hukuk muamelesidir. Bugünkü kanu
nun hükümlerinden hangilerinin âmir mahiyette olduğunu kestirmek kolay olmadığından Fransız , 
ve İsviçre sigorta kanunlarında olduğu gibi tasarının 1264 ncü maddesinde âmir mahiyette olan 
hükümler açıkça sayılarak bunların tesir derecesi de kesin olarak belirtilmiştir: 

1. Bâzı maddeler o kadar esaslıdır ki, onlara aykırılık sözleşmenin tamamının butlanını mucip 
olur. 

2. Ekseri âmir hükümler için Borçlar Kanununun 20 nci maddesinde ifadesini bulan esastan 
ilham alınarak yalnız ilgili kaydın büdlam kabul olunmuştur. 

3. Nihayet bâzı hükümler yalnız sigorta ettirenin haklarım korumaya matuf olduğu için bu 
hükümlerin sigorta ettiren kimsenin zararına olarak sözleşme ile değiştirilemiyeceği, değiştirilecekse 
yerlerine kanuni hükümlerin gçeceği esası tesbit dümiştir. 

III - Ticaret Kanununun sigorta poliçesi hakkındaki 966, 967 ve 1325 nci maddelerine tekabül 
eden tasarının 1265 -1267 nci maddeleri diğer memleketlerde de cari olan esaslara göre tanzim 
edilmiştir. 

Sigorta sözleşmesi, sıhhati bakımından hiçbir şekle tâbi olmayıp tarafların rızalarının birleşmesiy
le inikat etmiş olur. Poliçe ise, tamamlanmış olan sözleşmeyi tevsik ederek iki kısımdan ibarettir. 
Bunlardan birisi bakanlıkça tasdik edilen genel şartları, diğeri sözleşmeyi ferdileştiren özel şartları 
ihtiva eder. Poliçenin tanzimi .sigortacının işi olduğu için yalnız onun imzası da, poliçeye hem ispat 
senedi hem de kıymetli evrak vasıflarını izafe etmek için kâfidir. Poliçe metninin altında sigorta 
ettirenin imzasma hiç lüzum yoktur ve bugün dahi bir formaliteden başka birşey değildir. 

IV - Yürürlükte olan kanunun 1012 ve 1446 nci maddelerini bir araya toplıyan tasarının 1268 
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nci maddesinde deniz sigortaları için bugün cari olan beş yıllık zaman aşımı süresi diğer sigorta 
nevilerine ve hakiki ihtiyaçlara uygun olarak iki yıla indirilmiştir. 

V - Mal sigortasına mütaallik kaideler arasında teklif edilen önemli değişiklikler şunlardır: 
1. Bugünkü kanunun birden çok sigorta meselesini tanzim eden 946, 947 ve 949 ncu maddelerine 

tekabül eden tasarının 1285 - 1287 nci maddeleri «müşterek», «çifte» ve «kısmı» sigortaları birbi
rinden tefrik etmeye yarıyacaktır. «Çifte» sigorta, mal sigortasında hâkim olan tazminat esası
na aykırı olduğu için haksız bir faydayı temin etmek niyetiyle yapılan sözleşmeler bâtıl ise de, umu
miyet itibariyle tarafların müşterek maksadı, mütaaddit sigortacılar arasında sigorta bedelleriyle 
mütenasip paylara bölünmüş veya müteselsil bir borç yaratmaktır. Bu ise, menfaat değerini aşma
mak şartiyle, caiz telâkki edilebileceği cihetle deniz sigortasında kanuni karine olarak kabul edilen 
teselsül esası (kanun m. 1328; tasarı m. 1346) mal sigortalan için tarafların ihtiyarına bırakılmıştır 
(tasarı m. 1285, 1286 bent 1). 

2. Sigorta ettiren, kendisine terettüp edenihbar ve-zararı azaltmak külfetlerini kasıt veya 
ağır kusurundan dolayı yerine getirmezse Ticaret Kanununun 955 nci maddesine göre haklarını 
zayi eder. Bu müeyyide kasıt halinde doğru sayılabildiği halde sigorta ettirenin kusuru halinde 
yargıca bir indirme salâhiyetini vermek münasip görülmüştür, (Tasarı m. 1292 ve 1293). 

3. Kanunun sigorta primine mütaallik maddeleri modern sigorta tekniğine uygun olmadığı 
için tasarının 1294 ve 1295 nci maddeleri teklif edilmiştir. Bu hükümlere göre sigorta primi be
hemehal para olarak ödenir. Primin miktarı kararlaştırılmışsa Bakanlıkça tasdik edilen prim tari
feleri gereğince mahkeme tarafından tâyin olunur. Sigortacı için riziko, sözleşmenin akdin
den itibaren değil, ancak primin ödendiği tarihten itibaren başlar. Fakat sigortacı, mesuliyetinin, 
primin ödenmesinden önce başlıyacağı hususunda şart koşmaya serbestir. 

IV - 'Hayat sigortasına mütaallik değişiklikler 3392 sayılı Kanunun tabiî bir neticesi olup 
tatbikatta kullanılan poliçe şartlarına da uygundur. (Tasarı m. 1321, 1325-1328). Kanunun 
1000 nci maddesine tekabül eden tasarının 1332 nci maddesi hükmü ise, Millî Korunma Kanu
nunun 13 ncü maddesiyle hemahenktir. 

J> 



* — 61 — 
HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türk Ticaret Kanunu 

Başlangıç 
BlRÎNClCl MADDE — Medeni Kanunun ayrılmaz bir cüzü A) Kanunun 

olan bu kanundaki kaidelerle, bir ticaret evi veya fabrika yahut ti- uygulanma 
cari şekilde işletilen diğer bir müessese ile ilgili muamele, fiil sahası. 
ve işlere ait olmak üzere diğer kanunlarda bulunan özel kaide- / - Ticari 
ler, ticari hükümlerdendir. hükümler, 

Ticari hükümler, kanunda aksine açık hüküm olmadıkça il
gililerin niyet ve sıfatına bakılmaksızın, lâfziyle veya ruhiyle 
dokundukları bütün işlerde uygulanır. 

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mah
keme ticari örf ve âdetlere göre; bunlar da yoksa genel hüküm
lere göre hükmeder. 

iKlNCl MADDE — Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça m - Ticari Örf v» 
ticari örf ve âdet olarak kabul edildiği tesbit edilmeyen teamül, âdet 
hükme esas olamaz. 

Bir bölgeye veya ticaret şubesine has olan ticari Örf ve âdet
ler genel olanlara tercih olunur, ilgililer aynı bölgede bulunma
dıkları takdirde, kanun veya sözleşmede aksine açık hüküm 
olmadıkça, ifa yerindeki ticari örf ve âdet uygulanır. 

Tacir sıfatını haiz olmıyanlar hakkında ticari örf ve âdet, 
ancak ilgililer tarafından büindiği veya bilinmesi gerektiği tak
dirde uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunda düzenlenen hususlarla /// - Tican işUr. 
bir ticaret evi veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer 
bir müessese ile ilgili olan bütün muamele, fiil ve işler, ticari iş
lerdendir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 21 nci maddesinin. IV • Ticari damlar 
1 nci fıkrası gereğince her iki taraf için ticari sayılan hususlar- i- Genel olarak. 
dan doğan hukuk dâvaları ile tarafların - tacir sıfatına bakıl
maksızın :, 

1. Bu kanunda; 
2. Medeni kanunun rehin mukabilinde ikraz ile meşgul 

olanlar hakkındaki 876 - 883 ncü maddelerinde; 
3. Borçlar Kanununun, bir işletmenin satılması veya diğe

riyle birleştirilmesi hakkındaki 179 ve 180, rekabet memnuiyeti 
hakkındaki 348 - 352; neşir mukavelesi hakkındaki 372 - 385; 
itibar mektubu ve itibar emri hakkındaki 399 - 403; ko- ş 
müsyon hakkındaki 416 - 429; ticari mümessiller ve diğer ti
cari vekiller hakkındaki 449 - 456; havale hakkındaki 457 - 462; 
vedia hakkındaki 463 - 482 nci maddelerinde; 

**4. Alâmeti farika, ihtira beratı ve telif hakkına mütaallik 
mevzuatta; 

5. Bu kanunim 135 nci maddesinde yazılı ticarete mahsus 
yerler hakkındaki özel hükümlerde; 
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j , 6. Bankalar Kanununda ve ödünç Para Verme iğleri Ka« 

nununda; •• • 
Düzenlenen hususlardan doğan hukuk dâvaları ticari dâva 

sayılır. 
Ticari dâvalarda deliller ve bunların ikamesi Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tâbidir. Şu kadar ki, tica
ri teamüle veya/ iki tarafın durumuna göre senede bağlanması 
veya ticari defterlere geçirilmesi usulden olmıyan muamele ve 
işler hakkında tanık dinlemek caizdir. 

2. Ticaret maU- BEŞİNCİ MADDE — Aksine açık bir hüküm olmadıkça 
kemelerinin i§ dâva olunarf şeyin değerine göre asliye hukuk veya sulh mahke-

sahast. si ticari dâvalara dahi bakmaya görevlidir. 
Şu kadar ki, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk 

mahkemesinin görevi içinde bulunan ticari dâvalarla özel hü
kümlere göre ticaret mahkemesinde görülecek diğer işler tica
ret mahkemesinin iş sahasına girer. 

İkinci fıkrada yazılı hallerde, münhasıran iki tarafın arzu
larına tâbi olmıyan işler hariç olmak üzere, bir dâvanın ticari 
veya hukuki mahiyeti itibariyle mahkemenin iş sahasına girip 
girmediği yalnız iptidai itiraz şeklinde taraflarca dermeyân olu
nabilir. İtiraz varit görüldüğü takdirde dosya ilgili mahkemeye 
gönderilir. Bu mahkeme dâvaya bakmaya mecburdur. İtirazı va
rit gören veya reddeden karara karşı yalnız esas hükümle birlikte 
kanun yoluna gidilebilir. Ticari bir dâvanm hukuk mahkeme
si, ticari olmıyan bir dâvanın ticaret mahkemesi tarafından gö
rülmesi hükmün bozulması için yalnız basma kâfi bir sebep teş
kil etmez.. 

ALTINCI MADDE — Aksine açık bir hüküm olmadıkça 
bu kanunda tâyin olunan zaman aşımı süreleri sözleşme ile de
ğiştirilemez. 

YEDİNCİ MADDE — iki veya daha fazla kimse, içlerin
den yalnız biri veya hepsi için ticari mahiyeti haiz bir iş dojâ-
yısiyle diğer bir kimseye karşı müştereken borç altına girerler
se sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça, müteselsilen me
sul sayılırlar. 

Ticari borçlara kefalet halinde gerek asıl borçlu ile kefil ve 
gerek kefiller arasındaki münasebetlerde dahi aynı hüküm ca
ridir. 

SEKİZİNCİ MADDE —- Ticari işlerde faiz miktarı serbest
çe tâyin olunabilir. 

Üç aydan aşağı olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek 
birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla on
lara benziyen ticari hesaplarda, tasarruf sandıklarında ve borç
lu bakımından ticari iş mahiyetini haiz olan ödünç verme işle
rinde muteberdir. . 

ödünç para verme işleri bankalar, tasarruf sandıkları ve ta
rım kredi kooperatifleri hakkındaki özel hükümler saklıdır, 

B) Çeşitli 
hükümler. 

I - Zaman aşıntı. 

II - Teselsül 
karinesi. 

III - Ticari işlerde 
faiz. 

1. Sözleşme 
serbestisi. 
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DOKUZUNCU MADDE — Ticari işlerde senelik faiz mik- 3. Kanuni faiz. 

t an hakkında Borçlar Kanununun 72 nci ve tacirler arasındaki 
temerrüt faizi hakkında aynı kanunun 103 ncü maddesi uygu
lanır. Şu kadar ki, faizin yürümeye başladığı zaman ödeme 
yerindeki piyasa durumuna göre benzer muameleler için öden
mekte olan faiz yüzde beşten fazla ise daha yüksek olan faiz 
miktarı nazara alınır. 8 nci madde hükmü saklıdır. 

ONUNCU MADDE — Ticari bir borcun faizi, vâdenin bi- «?. Faizin ne zaman 
timinden ve eğer belli bir vâde yoksa ihtar gününden itibaren yürümeye başhya-
işlemeye başlar. cağu 

BÎEÎNCÎ KÎTAP 
Ticari işletme 

Birinci Bölüm 
Tacir 

ON BÎRÎNCİ MADDE — Ticaret evi veya fabrika yahut A) Ticari işletme. 
ticari şekilde işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılır. / - Genel olarak. 

Tesisat, kira hakkı, ticaret unvanı ve diğer adlar, ihtira berat
ları ve markalar, bir sanata mütaallik veya bir şahsa ait model 
ve resimler gibi bir müessesenin işletilmesi için daimî bir tarzda 
tahsis olunan hususlar; aksine sözleşmede hüküm bulunmadıkça, 
ticari işletmeye dâhil sayılır. 

ON IKİNCÎ MADDE — Aşağıda sayılan veya mahiyetleri / / : Ticaret evi ve 
bunlara benzeyen işlerle uğraşmak üzere kurulan müesseseler, fabrika. 
ticaret evi veya fabrika sayılır : 

1. Menkul malların satılmak veya kiraya verilmek üzere 
tedariki ve bunlarm aynen veya başka bir şekle sokularak satıl
ması veya kiraya verilmesi; 

2. Kıymetli evrakın satılmak üzere tedariki ve bunların 
satılması; 

3. Her çeşit imâl ve inşa; 
4. Madencilik, değirmencilik, fabrikacılık; 
5. Matbaacılık, fotoğrafçılık* litoğrafcılık, gazetecilik ve 

kitapçılık, yayın, ilân ve istihbarat; 
6. Tiyatro, sinema ve buna benzer yerlerle otel, han ve 

lokanta gibi umumi mahaller ve iş idarehaneleri ve açık satış yer
lerinin işletilmesi; 

7. Umumi mağazalar vesair depo ve ambarların işletilmesi, 
borsa ve kambiyo, sarraflık, bankacılık, sigortacılık; 

8. Kara, deniz ve havada, nehir ve göllerde yolcu ve eşya 
taşıma; 

9. Su, gaz ve elektrik dağıtma, telefon ve radyo ile haber
leşme ve yay m; 
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III - Ticari şekilde 
işletilen diğer 
müesseseler. 

S) Tacir. 
I. Gerçek kişiler 
1. Genel olarak 

2. Küçük ve 
mahcurlar. 

3. Ticaretten 
menedilenler. 

4. Esnaf. 

10. Acentelik, tellâllık, komisyonculuk vesair bütün tavas 
sut işleri. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda sayılan işleri görmek 
üzere açılan bir müessese ile ilgili olan işlerin genişlik ve önemi, 
ticari muhasebeyi gerekli kılıyor ve müesseseye ticari ve sınai 
bir müessese şekil ve mahiyetini verdiriyorsa, bu müessese de 
ticari işletme sayılır : 

1. Bir toprak sahibinin veya çiftçinin, mahsullerini olduğu 
gibi veya zirai sanatı dolayısiyle bir tezgâhta şeklini değiştirerek 
satması; 

2. Esnaf veya güzelsanatlar erbabından birinin gerek bizzat 
gerek işçi çalıştırarak veya makina kullanarak eserler vücude 
getirmesi ve bu eserleri satması. 

Bu hüküm, işlerinin mahiyetine göre, 12 nci madde gereğince 
ticaret evi veya fabrika olarak vasıf landırılamıyan diğer müesse
seler hakkmda da uygulanır. 

ON DÖRPÜNCÜ MADDE — Bir ticari işletmeyi kendi 
adına veya âdi bir şirket adına işleten kimseye tacir denir. 

Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sürküler, gazete ve rad
yo gibi ilân vasıtalariyle halka bildirmiş veya işletmesini tica
ret siciline kaydettirerek keyfiyeti ilân etmiş olan kimse fiilen 
işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. 

Bir ticari işletme .açmış gibi ister kendi adına ister âdi bir 
şirket veya her ne suretle olursa olsun kukukan var sayılmıyan 
diğer bir ortaklık adına ortak sıfatiyle muamelelerde bulunan 
kimse hüsnüniyet sahibi üçüncü kişilere karşı tacir gibi mesul 
olur. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Küçük ve mahcurlara ait ticari 
işletmeyi bunların adına işleten veli ve vasi, tacir sayılmaz. Ta
cir sıfatı temsil edilene aittir; şu kadar ki, kanuni mümessil 
ceza hükümleri bakımından tacir gibi mesur olur. 

ON ALTINCI MADDE — Şahsi halleri veya yaptığı işle
rin mahiyeti yahut meslek ve görevleri itibariyle kanuni veya 
kazai bir yasağa aykırı olarak veyahut başka bir kişinin iznine 
veya resmî bir makamın ruhsatına lüzum olup da izin veya 
ruhsatname almadan bir ticari işletmeyi işleten kimse de tacir 
sayılır. 

Bu hareketin doğurduğu hukuki, inzibati ve cezai mesuliyet 
saklıdır. * 

ON YEDİNCİ MADDE — İster gezginci olsunlar ister bir 
dükkânda veya bir sokağın muayyen yerlerinde sabit bulunsun
lar, iktisadi faaliyeti nakdî sermayesinden ziyade bedeni ça
lışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamıya yete
cek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleri tacir değildirler. 
Şu kadar ki, tacirlere mahsus hükümlerden bu kanunun 22 ve 
55 nci maddeleriyle Medeni Kanunun 864 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası hükümleri bunlar hakkında da uygulanır. 
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OH SEKÎZÎNCÎ MADDE — Ticaret ortaklıklariyle ama- // - Tüzel kisüer 

çına erişmek için ticari bir işletme işleten dernekler ve kendi 
kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümleri dairesinde 
yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il, bele
diye gibi kamu tüzel kişilikleri tarafından kurulan teşekkül ve 
kurumlar da, tacir sayılırlar. 

Devlet, il ve belediye gibi kamu tüzel kişileri, bir ticari işlet
meyi ister doğrudan doğruya, ister kamu hukuku hükümlerine 
göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle isletseler bile tacir 
sayılamazlar. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Tacirlere dair olan hüküm- m - Donatma 
ler donatma ortaklığı hakkında da uygulanır. ortaklığı. 

YÎRMÎNCÎ MADDE — Tacirler her türlü borçlarından O) Tacir olmanın 
dolayı iflâsa tâbi oldukları gibi kanun hükümlerine uygun ola- hükümleri 
rak bir ticaret unvanı seçmeye ve kullanmaya, işletmelerini ti- * - Oenel hükümler. 
câret siciline kaydettirmeye ve ticari defterler tutmaya mec
burdurlar. 

Her tacirin; ticari borçların yerine getirilmesinde olduğu gi
bi bütün işlerinde de basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi 
lâznMir. 

Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüt haline sokmak ve
ya sözleşmeyi feshetmek yahut ondan caymak maksadiyle yapı
lacak ihtarların noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü bir 
mektupla olması şarttır. 

Tacir sıfatına bağlı olan diğer hükümler saklıdır. 
YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Bir tacirin borçlarının ticari / / - özel hükümler. 

olması asıldır. Şu kadar ki, gerçek kişi olan bir tacir muameleyi *• Ticaret 
yaptığı anda bu muamelenin ticari işleriyle ilgisi olmadığını karinesi. 
diğer tarafa açıkça bildirilirse veya muamele, fiil veya işin ticari 
sayılmasına halin gereği müsait bulunmazsa borç âdi olarak 
kabul edilir. * 

Taraflardan yalnız biri için ticari iş mahiyetinde olan sözleş
meler, kanunda aksine bir hüküm olmadıkça, diğeri için de ticari 
iş sayılır. 

YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Bir kimseye ticaretiyle ilgili 
bir iş görmüş veya bir menfaat temin eylemiş olan tacir, uygun 
bir ücret istiyebilir. Bundan başka görülen iş veya temin olunan 
menfaat için avans vermiş veya masraf yapmışsa, bunları da 
faiziyle istemek hakkını haizdir.. 

Faiz, avansın verildiği veya masrafın yapıldığı tarihten iti
baren hesap olunur. 

YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ticari işi icabı bir mal satmış 
veya imal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir menfaat temin 
etmiş olan tacirlerden, diğer taraf, kendisine bir fatura veril
mesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturaya yazılmasını isti
yebilir. 

Bir faturayı alan . kimse aldığı tarihten itibaren sekiz gün 

2. Ücret istemek 
hakkı. 

3. Fatura ve 
teyit mektubu. 
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içinde münderecatı hakkmda bir itirazda bulunmamışsa münde-
recatmı kabul etmiş sayılır. 

Şifahen, telefon veya telgrafla yapılan sözleşmelerin muhte
vasını teyit eden bir yazıyı alan kimse aldığı tarihten itibaren 
sekiz gün içinde bir itirazda bulunmamışsa teyit mektubunun 
yapılan sözleşmeye uymadığını sonradan ileri süremez. 

4. Ücret ve ceza- YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Tacir sıfatını haiz bir 
mn tenkisi borçlu Borçlar Kanununun 104 ncü maddesinin 2 nci fıkrasiyle 

161 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında ve 409 ncu maddesinde yazılı 
hallerde, fahiş olduğu iddiasiyle bir ücret veya cezanın indiril
mesini mahkemeden istiyemez. ' 

3. Ticari satım YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Aşağıdaki özel hükümler 
ve trampa. saklı Salmak şartiyle tacirler arasmdaki ticari satım ve trampa

larda dahi Borçlar Kanununun satım ve trampa hakkındaki 
hükümleri uygulanır : 

1. Sözleşmenin mahiyetine, tarafların maksadına veya em
tianın cinsine göre satım sözleşmesinin kısım kısım icrası kabil 
veya bu şartların mevcut olmamasına rağmen alıcı kısmen yapı
lan teslimi, ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin kabul etmişse sözleş
menin yerine getirilmemesi yüzünden alıcının haiz olduğu haklar 
yalnız teslim edilmemiş olan kısım hakkmda kullanılabilir; 

2. Alıcı mütemerrit olduğu takdirde Borçlar Kanununun 
92 nci maddesine göre satışa izin veren mahkeme satışm açık 
artırma yoliyle veya bu işe memur edilen bir kimse marifetiyle 
yapılmasına karar verir. Satıcı talep ederse satışa memur edilen 
kimse, satışa çıkarılacak emtianm vasıflarım bir ekspere tesbit 
ettirir. Satış masrafları satış bedelinden çıkarıldıktan sonra 
artan para, satıemm takas hakkı saklı kalmak şartiyle, satıcı 
tarafından alıcı namına bir bankaya ve banka bulunmadığı tak-
dirde notere tevdi olunur ve keyfiyet hemen alıcıya bildirilir; 

3. Emtianm ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise 
alıcı iki gün içinde keyfiyeti satıcıya bildirmeye 'mecburdur. 
Açıkça belli değilse alıcı emtiayı teslim aldıktan sonra sekiz gün 
içinde muayene etmeye veya ettirmeye ve bu muayene netice 
sinde emtianm ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını muhafaza 
için keyfiyeti mezkûr sekiz gün içinde satıcıya bildirmeye mec
burdur. Diğer hususlarda Borçlar Kanununun 198 nci madde
sinin 2 ve 3 ncü fıkraları uygulanır; 

4. Borçlar Kanununun 207 nci maddesindeki zaman aşımı 
süresi altı aydır. Şu kadar ki, bu süre azaltılabilir; 

5. Sif satım ve diğer deniz aşırı satımlar hakkındaki özel 
hükümler saklıdır. 
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İkinci Bölüm 
Ticaret sicili 

YÎRMİ ALTINCI MADDE — Her asliye hukuk mahkemesi 
nezdinde onun kaza çevresi içinde faaliyette bulunmak üzere bit.* 
ticaret sicili kurulur. 

Bir yerdeki asliye hukuk mahkemesi müteaddit dairelere 
ayrılmışsa sicil işleri Adalet Bakanlığının emrile bu dairelerden 
yalmz birine bağlanır. 

Bir yerde bir ticaret mahkemesi kurulmuşsa sicil işleri ona 
aittir. Birden fazla ticaret mahkemesi varsa 2 nci fıkra uygu
lanır. 

Ticaret sicili henüz kurulmamış olan yerlerdeki sicil işleri, 
Adalet Bakanlığının talebile mahkemelerin nezareti altında 
ticaret ve sanayi odaları veya onların ajanları tarafından yapılır. 

YlRMl YEDİNCİ MADDE — Ticaret sicilinin idaresi, bağlı 
olduğu mahkeme yargıcı veya başkasının nezareti altmda bu
lunmak üzere Adalet Bakanlığı tarafından tâyin edilen bir sicil 
memuruna aittir. 

Sicil memurunun mesuliyeti hakkında Medeni Kanunun 
917 nci maddesi hükmü uygulanır. 

YlRMl SEKİZİNCİ MADDE — Sicil defterlerinin sekli ve 
nasıl tutulacağı bu kanunla birlikte yürürlüğe girecek bir tü
zükle belli olur. Keza ticaret siciline nezaret, itiraz yolları, 
alınacak harçlar ve tescil mecburiyetinin nasıl yerine getirile
ceği ve sicil memurlarının nitelikleri tüzükte gösterilir. 

YlRMl DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunda veya başka 
kanunlarda ticaret siciline kaydına lüzum gösterilen hususla r, 
ilgililerin kanuni şekilde ve süresi içinde yapmaya mecbur olduk
ları talep üzerine sicile geçirilir. 

Resen veya ait olduğu makamın bildirmesi üzerine yapılacak 
kayıtlar hakkındaki hükümler saklıdır. 

OTUZUNCU MADDE — Tescil talebi doğrudan doğruya 
salahiyetli olanlar veya mümessilleri veyahut hukuki halefleri 
tarafından yetkili ticaret siciline yapılır. 

Bir hususun tescilini istemeye birkaç kimse mecbur veya 
yetkili olduğu takdirde kanunda aksine açık hüküm olmadıkça 
bunlardan birinin talebi üzerine yapılan tescil, hepsinin talebine 
müstenit sayılır. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Tescil talebi bir dilekçe ile 
yapılır. Dilekçe sahibi kimliğini ispata mecburdur. Dilekçede
ki imza noterlikçe tasdik edilmişse ayrıca kimliği ispata lüzum 
yoktur. 

OTUZ ÎKlNCl MADDE — Tescil talebinin, kanunda belli 
olan süreler içinde yapıhnası lâzımdır. 

Kanunda tescil süresi gösterilmemiş ise tescil talebi, tescile 
tâbi olan hususun vukubulduğu: muamelenin tamamlanması bir 

A) Teşkilât 
I - Genel olarak. 

II - Nezaret ve 
mesuliyet. 

III - Tüzük. 

B) Tescil. 
I - Mecburiyet. 

1. Talep. 

2. İlgililer. 

3. Talebin şekli. 

4. Süre. 



- Sicil memuru
nun görevleri. 
1. İnceleme 

görevi. 
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senet veya belgenin tanzimine bağlı olduğu takdirde bu senet 
veya. belgenin tanzim ve imza edildiği; tarihten itibaren on beş 
gün içinde yapılır. 

Ticaret sicilinin bulunduğu yerin dışında oturanlar için bu 
süre bir aydır. 

Değişiklikler. OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ticaret siciline geçirilmiş olan 
hususlarda vukubulacak her türlü değişiklikler de tescil olunur. 

Tescilin dayandığı .hâdise veya muameleler tamamen veya 
kısmen sona erer veya ortadan kalkarsa sicildeki kayıt da ta
mamen veya kısmen silinir. 

Her iki halde 29 . 32 nci maddeler uygulanır. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sicil memuru tescil için 
aranılan kanuni şartların mevcut olup olmadığını incelemekle 
mükelleftir. 

Tüzel kişilerin tescilinde, bilhassa ortaklık sözleşmesi veya 
statülerin, emredici hükümlere aykırı olup olmadıklarına ve ka
nunun mecburi kıldığı esasları ihtiva edip etmediğine dikkat 
olunur. 

Sicile geçirilecek hususların gerçeğe uygun olması, üçüncü 
kişilerde yanlış bir fikir yaratacak mahiyette bulunmaması ve 
âmme intizamına aykırı olmaması da şarttır. 

Halli bir mahkeme hükmüne bağlı bulunan hususlar, ilgi
lilerin talebi üzerine geçici olarak kaydolunur. Sicil memuru 
kesinleşmiş olan hüküm neticesine göre geçici kaydı ya siler ya
hut da kesin olarak sicile geçirir. 

Sicil memuru tarafından tescilinde tereddüt edilen hususlar, 
ilgililerin talebi üzerine geçici olarak kaydolunur; şu'kadar ki, 
ilgililer üç ay içinde mahkemeye müracaat ettiklerini ispat et
mezlerse geçici kayıt kendiliğinden kalkar. 

Tescile davet. OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — 29 ve 33 ncü maddeler gere
ğince tescile tâbi olup da kanuni şekilde ve süresi içinde tescili 
istenmemiş olan veya 34 ncü maddenin 3 ncü fıkrasındaki şart
lara uymıyan bir hususu haber alan sicil memuru, ilgilileri, mü
nasip bir süre içinde kanuni mecburiyeti yerine getirmeye ya

hut o huşusun tescilini gerekli kılan sebeplerin bulunmadığını 
ispat etmeye davet eder. 

Süresi içinde tescil talebinde bulunulmadığı ve imtina sebep
leri de bildirilmediği takdirde, sicil memurunun teklifi üzerine, 
sicilin bağlı olduğu mahkeme karariyle yirmi beş liradan bin li
raya kadar para cezası verilir. Bu karar, ilgiliye tebliğinden 
itibaren sekiz gün içinde temyiz olunabilir. Temyiz dilekçesinin 
kabulü için hükmolunan para cezasının mahkeme veznesine ya
tırılmış veya teminat verilmiş olması şarttır. Bu para cezası 
hapse çevrilmez. 

Süresi içinde imtina sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin 
bağlı olduğu mahkeme evrak üzerine inceleme yaparak tescili 
gerekli olan bir hususun mevcut olduğu neticesine varırsa tes
cilini sicil memuruna emreder. Mahkemenin bu karan ilgiliye 
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tebliğinden itibaren sekiz gün içinde temyiz edilmezse sicil me
muru tarafından kendiliğinden yerine getirilir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Tescilin icrası veya kayıtların 
değiştirilmesi veya silinmesiyle ilgili kimsenin müracaatı üze
rine sicil memuru tarafmdan verilen kararlara karşı, ilgililer 
kararın tebliğinden itibaren sekiz gün içinde sicilin bağlı olduğu 
mahkemeye itiraz edebilirler. 

Bu itiraz mahkemece evrak üzerine inceleme yapılarak kesin 
karara bağlanır. Şu kadar ki, sicil memurunun kararı, üçüncü 
kişilerin sicilde kayıtlı bulunan hususlara mütaallik menfaat
lerini ihlâl ettiği takdirde, itiraz edenle üçüncü kişi de dinlenir, 
Gelmezlerse evrak üzerine karar verilir. j 

OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Tescil muamelesinin dayan
dığı dilekçe, beyanname ve bütün senet ve belgeler ve ilânları 
havi gazeteler, üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaraları 
yazılmak suretiyle saklanır. 

Herkes ticaret sicilinin münderecatını ve dairede saklanan 
bütün senet ve belgeleri okuyup inceleyebileceği gibi bunların 
tasdikli suretlerini de istiyebilir. Bir hususun sicilde kayıtlı 
olup olmadığına dair tasdikname dahi istenebilir. 

Ticaret sicilindeki kayıtlar, kısmen veya özetinin ilân edile
ceğine dair kanun veya tüzükte açık bir hüküm bulunmadıkça, 
aynen ilân olunur, ilân Resmî Gazete ve mahallinde çıkan tica
ret sicili gazetesi bulunmıyan yerlerde diğer bir gazete ile yapılır. 

OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Ticaret sicili kayıtları 
üçüncü kişiler hakkmda, kay dm Resmî Gazete ile ilân edildiği; 
ilânın tamamı aynı nüshada yaymlanamamış ise, son kısmmm 
yayınlandığı; günü takip eden iş gününden itibaren hüküm ifade 
eder. Bu günler, kaydın ilânı tarihinden itibaren işlemeye baş-
lıyan sürelere de başlangıç olur. 

Bir hususun; tescil ile beraber derhal üçüncü kişiler hakkmda 
hüküm ifade edeceğine veya sürelerin derhal işliyeceğine dair 
özel hükümler saklıdır. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Üçüncü kişilerin 38 nei 
madde gereğince onlara karşı hüküm ifade etmeye başlıyan ka
yıtları bümediklerine mütaallik iddiaları dinlenmez. 

Tescili gerektiği halde tescil edilmemiş veya tescil edilip de 
ilânı gerekirken ilân edilmemiş olan bir husus, ancak bunu bil
dikleri ispat edilmek şartiyle, üçüncü kişilere karşı dermeyan 
edilebilir. 

KIRKINCI MADDE — Tescil ve kayıt için kötü niyetle 3. 
hakikata aykırı beyanda bulunanlar ceza mahkemesi tarafından 
yirmi beş liradan bin liraya kadar ağır para cezasına veya bir 
aydan altı aya kadar hapis cezasına veyahut bu cezaların her 
ikisine de birden çarptırılırlar ve ayrıca beş yılı aşmamak üze
re ticaret ve sanayi odaları veya borsalardaki geçici olarak çıka-
nlmalarma karar verilir. Hakikata aykırı tescilden dolayı 

3. îtiraz. 

III - Aleniyet. 

IV - Hükümleri. 
'.. Tescilin üçüncü 

kişilere tesiri. 

2. Sicile itimat. 

İlgililerin cezai 
ve hukuki 
mesuliyeti. 
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zarar görenlerin tazminat haklan saklıdır. 

Kayıtların 34 ncü maddenin 3 ncü fıkrasındaki esaslara uy
madığını fark ettikten sonra düzeltilmesini istemiyenler ve bir 
hususu yeniden tescil ettirmeye ve tescil olunan bir hususun de
ğişmesi veya sona ermesi yahut kaldırılması dolayısiyle kaydin 
değiştirilmesini veya silinmesini istemeye mecbur olup da bunu 
yapmıyanlar kusurları yüzünden üçüncü kişilerin uğradıkları 
zararları tazmin ile mükelleftirler. 

A) Ticaret unvanı. 
I - Kullanma 
mecburiyeti. 

1. Genel olarak 

2. Tescil, 

II - Ticaret unva
nının şekli. 

1. Gerçek kişi 
olan tacir. 

Üçüncü Bölüm 
Ticaret unvanı ve işletme adı 

KIRK BÎRlNCÎ MADDE — Her tacir, ticari işletmesine 
ilişkin muameleleri ticaret unvaniyle yapmaya ve işletmesiyle 
ilgili senet ve sair evrakını bu unvanı ile imzalamaya mecbur
dur. 

KIRK -İKİNCİ MADDE — Her tacir, ticari işletmenin 
açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmeyi ve 
seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yerdeki 
ticaret siciline kayıt ve ilân ettirmeye mecburdur. 

Gerçek kişi olan her tacir kullancağı ticaret unvanını imza 
şeklinde yazarak notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna 
tevdi etmeye mecburdur. Tacir tüzel kişi ise onun namına im
zaya salahiyetli kimsenin imzası notere tasdik ettirilerek sicil 
memuruna tevdi olunur. 

Merkezi Türkiye'de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de 
bulundukları yerin ticaret siciline kayıt ve ilân olunur. Ticaret 
unvanına ve imza örneklerine mütaallik yukarıki fıkralar bunla
ra da uygulanır. Kanunda aksine hüküm olmadıkça merkezin 
bağlı olduğu sicile geçirilmiş olan kayıtlar; şubenin bağlı oldu
ğu sicile de geçirilir. Şu kadar ki, bu hususta şube sicil memu
runun ayrı bir inceleme mecburiyeti yoktur. 

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Tür-
kiyedeki şubeleri kendi memleket kanunlarının ticaret unvanı 
hakkındaki hükümleri saklı kalmak şartiyle, yerli ticari işlet
meler gibi tescil olunur. Bu gibi şubeler için, ikametgâhı Tür
kiye'de bulunan ve ticari bir mümessilin hak ve salâhiyetini haiz 
olan bir temsilcinin tâyini mecburidir. Birden fazla şubeleri 
varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli tica
ri işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur. 

Ecnebi anonim ve sermayesi eshama munkasem şirketlerle 
ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki kanunu muvakkatin 7 - 15 
nci maddeleri hükümleri saklıdır. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Gerçek kişi olan tacirin tica
ret unvanı, öz ve soyadından ibarettir, öz ve soyadı kısaltılmak-
sızm yazılır Ticaret unvanına, aynı sicil dairesinde daha önce 
tescil olunan aynı unvanlardan açıkça ayırt etmeye yarıyacak 
ilâvelerin yapılması lâzımdır. Bir ortaklığın mevcut olduğu 
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zannmı uyandıracak ilâveler yapılamaz. 

Başka bir sicil dairesinde daha Önce tescil edilmiş olan aynı 
öz ve soyadını ihtiva eden bir ticaret unvanı sahibinin haksız 
rekabetten doğan hakları saklıdır. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Kolektif ortaklığın ticaret 
unvanı, bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin 
öz ve soyadijde ortaklığı gösterecek bir ibareyi ihtiva eder. 

Âdi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıkların 
ticaret unvanı, komandite ortaklardan hiç olmazsa birinin öz 
ve soyadiyle ortaklığı gösterecek bir ibareyi ihtiva eder. Bu 
ortaklıkların ticaret unvanlarında komanditer ortakların öz ve 
soyadlarmın bulunması yasaktır. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Limitet, anonim ve kooperatif 
ortaklıklar, işletme konusu gösterilmek ve 48 nci madde 
hükmü saklı kalmak şartiyle ticaret unvanlarım serbestçe seçe
bilirler. 

Şu kadar ki, ticaret unvanlarında (limitet ortaklık) (anonim 
ortaklık) veya (kooperatif ortaklık) kelimelerinin bulunması 
şarttır. Ticaret unvanında bir soyadı bulunduğu takdirde or
taklık nev'ini gösteren ibarelerin rumuzla veya kısaltılmış olarak 
yazılmaları caiz değildir. 

Ticari işletmeye sahip olan 
ticaret unvanları, adlarının 

KIRK ALTINCI MADDE .-
dernek ve diğer tüzel kişilerin 
aynıdır. 

Donatma ortaklığının ticaret unvanı, müşterek donatanlar
dan hiç olmazsa birinin öz ve soyadını veya deniz ticaretinde 
kullanılan gemilerden hiç olmazsa birinin adını ihtiva eder. 
Ticaret unvanında ayrıca donatma ortaklığını gösterecek bir 
ibare de bulunur. 

KIRK YEDİNCİ MADDE — Tüzel kişinin ticaret unva
nında her hangi bir soyadı yer almış bulunursa 43 ncü madde 
uygulanır. 

Tüzel bir kişinin ticaret unvanında soyadı bulunmadığı ve 
bu unvanın, Türkiye'nin her hangi bir sicil dairesinde daha Önce 
tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için 
gerekli olduğu takdirde, lüzumlu ilâvelerin yapılması mecburidir. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Tacirin kimliği ve işlet
menin genişlik ve Önemi yahut malî durumu hakkında üçüncü 
kişilerde yanlış bir kanaatin meydana gelmesine mahal verecek 
mahiyette veya gerçekliğe yahut âmme intizamına aykırı olma
mak şartiyle, her ticaret unvanına kanuni unsurlardan başka 
işletmenin mahiyetini gösteren veya unvanda zikredilen kimse
lerin kimliklerini belirten yahut muhayyel adlardan ibaret olan 
ilâveler konabilir. 

(Türk), (Türkiye), (Cumhuriyet) ve (Millî) kelimeleri bir 
ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu karariyle konabilir, 

2. Tüzel kişiler. 
a) Kolektif ve 
komandit ortak

lıklar. 

b) Limitet, anonim 
ve kooperatif 
ortaklıklar. 

c) Tacir sayılan 
diğer tüzel kişiler 

ve donatma 
ortaklığı 

d) Müşterek 
hükümler. 

3. İlâveler. 



4. Ticaret unvanı
nın değiştirilmesi. 

d. Şubeler. 

Ticaret unvanı
nın devri. 

III - Ticaret 
unvanının 
korunması. 
1. Esas. 

& Nezaret v» 
ceza. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Ticari işletme sahibinin 
veya bir ortağın ticaret unvanına dâhil bulunan adı kanunen 
değişir veya yetkili makamlar tarafından değiştirillirse unvanı 
olduğu gibi kalabilir. 

Kolektif veya komandit ortaklığa veya donatma ortaklığına 
yeni ortakların girmesi halinde ticaret unvanı değiştirilmek-
sizin olduğu gibi kalabilir. Bu ortaklıklardan birinin ticaret 
unvanına adı dâhil olan bir ortağm ölümü üzerine mirasçıları 
onun yerine geçerek ortaklığın devamını kabul eder veya ortak
lığa girmemekle beraber bu hususta muvafakatlerini yazılı 
şekilde bildirirlerse ortaklık unvanı olduğu gibi bırakılabilir, 
Ortaklıktan ayrılan ortağm adı da yazıla muvafakati alınrnak 
şartiyle ortaklık unvanında kalabilir. 

ELLİNCİ MADDE — Her şubenin, merkezinin ticaret 
unvanını taşıması mecburidir. Şu kadar ki, yalnız şube ile ilgili 
ilâvelerin yapılması caizdir. 

43 ve 47 nci maddeler şubenin ticaret unvanı hakkında da 
uygulanır. 

Merkezi yabancı memlekette bulunan bir işletmenin Tür
kiye'deki şubesinin ticaret unvanında; merkezin ve şubenin 
bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttır. 

ELLÎ BlRÎNCl MADDE — Ticaret unvanı başkasına dev
redilemez. Ancak Borçlar Kanununun 179 ve 180 nci maddele
rinde gösterilen şartlar altında veya ticari bir işletmenin bir 
ticaret ortaklığına sermaye olarak konması halinde ticaret unva
nının işletme ile birlikte devri caizdir. 

Bir ticari işletmeyi unvanile birlikte devir alan bir kimse 
eski sahibinin veya mirasçılarının açık veya zımni muvafakatiyle 
aynı unvanı kullanmakta devam edebilir. 

ELLÎ İKİNCİ MADDE — Ticaret siciline geçirilmiş ve 
Resmî Gazetede ilân edilmiş olan ticaret unvanını kullanmak 
hakkı, münhasıran sahibine aittir. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sicil memuru, ticaret unva-
• nının seçilmesi ve kullanılması hakkındaki hükümlere riayet 
etmelerini ilgililere ihtar eder. 

Bütün mahkemeler ve memurlar, ticaret ve sanayi odaları ve 
noterler görevlerini yaparken bir ticaret unvanının tescil edil
mediğini veya kanunun hükümlerine aykırı olarak tescil yahut 
istimal edildiğini öğrenirlerse keyfiyeti yetkili ticaret sicil me
muruna ve savcılığa bildirmeye mecburdurlar. 

41 - 48 ve 50 nci maddeler hükümlerine aykırı hareket edenler 
ve 51 nci maddeye aykırı olarak ticaret unvanını devredenlerle, 
devralan ve kullanan kimseler 40 nci maddenin 1 nci fıkrasındaki 
cezalara çarptırılırlar. 
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ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir ticaret unvanının ka

nuna aykırı olarak kullanılmasından dolayı, zarara uğnyan 
kimse, bunun me'ini ve haksız kullanılan ticaret unvanı tescil 
edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silin
mesini ve kusur varsa zarar ve ziyanın ödenmesini istiyebilir. 

Mahkeme zarar gören kimsenin talebi üzerine, masrafları 
kusurlu kimseye ait olmak şartiyle, hükmün gazete ile de yayın., 
lanmasına karar verebilir. 

ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — îşletme sahibini değil, doğ
rudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt 
etmek için kullanılan adların da sahipleri tarafından tescil etti
rilmesi lâzımdır. îşletme adları hakkında 28, 40, 43, 52, 53 ve 54 
ncü maddeler uygulanır. 

3. Zarara uğn
yan kimsenin 

haklan. 

B) İsletme adı. 

MADDE — Aşağıda sayılan ve bunlara 
hüsnüniyet kaidelerine aykırı hareket sa-

Dördüncü Bölüm 
Haksız rekabet 

ELLÎ ALTINCI MADDE — Haksız rekabet, aldatıcı veya 
hüsnüniyet kaidelerine aykırı olan sair hareketlerle iktisadi re
kabetin her ne suretle olursa olsun kötüye kullanılmasıdır. 

ELLÎ YEDÎNCÎ 
benziyen hareketler 
yılır: 

1. Başkalarını; onların emtiasını, iş mahsullerini, faaliyet
lerini veyaı ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya lüzumsuz yere in
citici beyanlarla kötülemek; 

2. Başkasının ahlâkı veya malî iktidarı hakkında hakikata 
aykırı malûmat vermek; 

3. Bir kimesnin kendi şahsi durumu, emtiası, iş mahsulleri, 
ticari faaliyeti veya ticari işleri hakkında yanlış veya yanıltıcı 
malûmat vermek veya üçüncü kişiler hakkmda aynı suretle ha
reket ederek onların rekabet mücadelelerini kolaylaştırmak; 

4. Paye, şehadetname veyahut mükâfat alamadığı halde 
bunlara sahip imişçesine hareket ederek müstesna kabiliyete 
mâlik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna mü
sait olan yanlış unvan veya meslekî adlar kullanmak; 

5. Başkasının emtiası, iş mahsulleri, faaliyeti veya ticari 
işletmesiyle iltibaslar meydana getirmeye çalışmak veya buna 
müsait bulunan tedbirler almak, hususiyle başkasının haklı ola
rak kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tamtma vasıtala-
riyle iltibasa meydan verebilecek surette ad, unvan, marka, işa
ret gibi tanıtma vasıtaları kullanmak; 

6. Üçüncü kişinin müstahdemlerine, vekillerine veya diğer 
yardımcı kimselerine kendilerine düşen vazifeleri ihmal ettire
rek şahsına veya başkasına bir fayda sağlamak için bu netice
ye matuf veya müsait ve mezkûr kimselerin hak etmemiş olduk
ları bâzı menfaatler temin veya teklif etmek; 

A) Genel olarak. 
I - Tarifi 

II - Hüsnüniyet 
kaidelerine ayktn 

hareketler. 
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B) ~ Hukuki 
mesuliyet. 

I - Çeşitli dâvalar. 

II - İstihdam ede
nin mesuliyeti. 

III - Basının 
mesuliyeti. 

7. Müstahdemleri, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri 
iğfal suretiyle, istihdam edenin veya müvekkillerinin imalât ve
ya ticaret sırlarını ifşa ettirmek veya ele geçirmek; 

8. Ele geçirdiği veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı bir su
retle öğrendiği imalât veya ticaret sırlarından haksız yere fay
dalanmak veya onları başkalarına yaymak; 

9. Hüsnüniyet sahibi kimseleri iğfal edebilecek surette ha-
kikata aykırı hüsnühal ve iktidar şahadetnameleri vermek; 

10. Rakîp mevkiinde olan iş verenler hakkında cari kanun 
tüzük yahut umumi iş mukavelelesi hükümlerindeki iş şartları
na riayet etmemek; 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Haksız rekabet yüzünden 
müşterileri, kredisi, meslekî itibari, ticari işletmesi veya diğer 
iktisadi menfaatleri bakımından zarar gören veya zarara mâruz 
•bulunan kimsenin : 

a) Fiilin haksız olup olmadığının tesbitini; 
b) Haksız rekabetin men'ini; 
c) Haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapıl

mışsa bu beyanların hakikata uygun bir şekilde düzeltilmesini; 
d) Kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini; 
e) Borçlar Kanununun 49 ncu maddesinde gösterilen şart

lar mevcutsa mânevi tazminat verilmesini; 
istemek hakkı vardır. 
Haksız rekabet yüzünden iktisadi menfaatleri haleldar olan 

müşteriler de 1 nci fıkrada yazılı dâvaları açabilirler. 
Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve statüle

rine göre üyelerinin iktisadi menfaatlerini korumaya yetkili bu
lunan diğer meslekî ve iktisadi birlikler dahi kendilerinin veya 
şubelerinin üyeleri 1 ve 2 nci fıkralar gereğince dâva açmak hak
kım haiz oldukları takdirde (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı 
dâvaları açabilirler. 

ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Haksız rekabet fiili, hiz
met veya işlerini gördükleri esnada müstahdemler veya işçiler 
tarafından yapılmış olursa 58 nci maddenin 1 nci fıkrasının (a), 
(b) ve (c) bentlerinde yazılı dâvalar istihdam edene karşı da 
açılabilir. 

58 nci maddenin 1 nci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yazılı. 
dâvalarda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 

ALTMIŞINCI MADDE — Haksız rekabet fiili basın vasi 
tasiyle yapılmış ise 58 nci maddenin 1 nci fıkrasının (a), (b) ve 
(c) bentlerinde yazılı dâvalar, ancak yazar veya ilân veren aley
hine açılabilir; şu kadar ki : 

a) Yazarın yahut ilân verenin haberi olmaksızın veyahut 
rızalarına aykırı olarak yazı veya ilân yaymlanmışsa; 

b) Yazarın veya ilânı verenin kim olduğunun bildirilme
sinden imtina olunursa; 

c) Başka sebepler yüzünden yazar veya ilânı verenin mey-
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dana çıkarılması veya aleyhlerine bir Türk mahkemesinde dâva 
açılması miteakün olmazsa; 

Bu dâvalar, yazı işleri müdürü; eğer bir ilân me*fguubahis 
ise ilân servisi şefi; yazı işleri müdürü ve ilân servisi şjtfi göste
rilmemiş veya yoksa naşir; bu da gb^terilmemişse matbaacı; 
aleyhine de dâva akabilir. 

Bu haller dışında, yazı işleri müdürüne, ilân servisi şefine, 
naşir ve matbaacıya bir kusur isnat edilebilirse yukanki fıknada 
yazılı sıraya bakılmaksızın kusurları olanlar aleyhine dâva açı
labilir. 

58 nci maddenin 1 nci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yazılı 
dâvalarda Borçlar Kanununun hükümleri uygulanır. 

ALTMIŞ BlRÎNCl MABDE — Mahkeme, talep edilirse, IV - Karanniİâm. 
dâvayı kazanan tarafı, hükmü yayınlamıya mezun kılabilir. 
Yayın tarzı ve şümulünü mahkeme tâyin eder. Yayın masraftan 
haksız çıkandan alınır. • -

ALTMIŞ ÎKÎNCÎ MADDE — 58 nci maddede yazılı dâva
lar, dâvaya hakkı olan tarafm bu haklarm doğumunu öğrendiği 
günden itibaren bir yıl ve her halde bunların doğumundan itiba
ren üç yü geçmekle zaman aşımına uğrarlar. Şu kadar ki, ceza 
kanunları gereğince daha uzun bir zaman aşımı süresine tâbi 
olan cezayı müstelzim bir fiil işlenmiş bulunursa, bu süre hukuk 
dâvaları hakkında da caridir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Dâva açmak hakkını haiz 
olan kimsenin dilekçesi üzerine dâvayı görmeye yetkili mahkeme, 
delillerin emniyet altına alınmasına, mevcut vaziyetin olduğu 
gibi muhafaza edilmesine, keza 58 nci maddenin 1 nci fıkrasının 
(b) ve (e) bentlerinde yazılı olduğu veçhile haksız rekabetin 
men'ine ve yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmış olan reka
betin hakikate uygun olarak düzeltilmesine geçici olarak ihtiyati 
tedbir suretiyle karar verebilir. 

Dilekçe sahibinin karşı tarafm iktisadi rekabette hüsnüniyet 
kaidelerine aykırı vasıtalar kullandığına, kendisinin bu yüzden 
kolayca telâfi edilemiyecek bir zarara mâruz kaldığına ve ancak 
ihtiyati bir tedbirle bunun önüne geçilmesi mümkün olduğuna 
dair iddiaları mahkemece kuvvetle muhtemel görülürse ihtiyati 
tedbire karar verilir. 

Diğer hususlarda Hukuk Usulü Muhakemleri Kanununun 
ihtiyati tedbirler hakkındaki hükümleri uygulâmr. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1. 57 nci maddenin 1, 2, 4, 5, 6, 8 ve 9 ncu bentlerinde yazılı 

haksız rekabet fiillerinden birini kasten işliyenler; 
2. Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edil

mesi için şahsi durumu, emtiası, iş mahsûlleri, ticaret faaliyeti ve 
işleri hakkında kasten yanlış ve yanıltıcı malûmat verenler; 

3. Müstahdemleri, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, 
is^iM^m edenin veya müvekkillerinin imalât veya ticaret sır-

V« Zamam aşımı. 

Tt -ihtiyati 
tedbirler. 

C) Cezai 
mesuliyet. 

I - Cezayı müstel
zim fiiller. 
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/ / - İstihdam edenle 
müvekkil ve tüzel 

kişilerin cezai 
mesuliyeti. 

larını ifşa etmelerini veya ele geçirmelerini temin için iğfal 
edenler; 

58 nci madde gereğince hukuk dâvasını açmak hakkını haiz 
bulunanlardan birinin şikâyeti üzerine bir aydan iki yıla kadar 
hapis veya iki yüz liradan üç yüz liraya kadar ağır para ceza-
siyle veya her ikisile birlikte cezalandırılırlar. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Cezayı müstelzim olan bir 
haksız rekabet fiilinin, işlerini gördükleri esnada müstahdemler, 
işçiler veya vekilleri tarafından işlendiğinden haberi bulunma
sına rağmen bunlara mâni olmadığı veya neticeleri ortadan kal
dırmayı ihmal etmiş olan istihdam eden ve müvekkil hak
kında da 64 ncü madde hükmü uygulanır. 

Tüzel ]bir kişinin işleri çevrilirken bir haksız rekabet fiilt 
işlenirse 64 ncü madde hükmü, tüzel kişi namına hareket etmiş 
veya etmesi gerekmiş olan organın üyeleri veya ortaklar hak
kında uygulanır. Şu kadar ki, para cezası ve masraflardan tüzel 
kişi bu gerçek kişilerle birlikte müteselsilen mesuldür. 

A) Defter tutma 
mükellefiyeti 
I - Şümulü. 

II - Mesuliyet, 

Beşinci Bölüm 
Ticari defterler 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Her tacir, ticari işletmesi 
nin mahiyet ve önemine uygun olarak, işletmenin iktisadi ve 
malî durumunu ve işletmeye mütaallik borç ve alacak münase
betlerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri tesbit etmek 
için lüzumlu ticari defterleri, hiç olmazsa - diğer kanunların hü
kümleri saklı kalmak üzere - tüzel kişi ise bir yevmiye defteri, 
bir defteri kebir, bir envanter defteri ve bir karar defteri; ger
çek kişi ise - karar defteri hariç olmak üzere - tüzel kişilerin 
tutmaya mecbur oldukları defterleri veya bir işletme hesabı def
terini Türkçe olarak tutmaya mecburdur. Bundan başka taci
rin, işletmesiyle ilgili işler dolayısiyle aldığı mektup, yazı, tel
graf, fatura, cetvel, senet gibi belge ve kâğıtlarla ödemelerini 
gösteren belgeleri ve yazdığı mektup, yazı ve telgraf namelerin 
kopyelerini ve sözleşme, taahhüt ve kefalet ve sair teminat se
netleri ve mahkeme ilâmları gibi belgeleri düzenli bir tarzda 
dosya halinde saklaması lâzımdır. 

ALTMIŞ YEDÎNCÎ MADDE — Bir tacirin defter tutma 
mükellefiyetini yerine getirmeye memur ve yetkili kılman kim
senin bu defterlere geçirdiği kayıtlar, o tacir tarafından bizzat 
yapılmış kayıtlar hükmündedir. 

Ticari defterlerin kısmen veya tamamen mevcut olmamasın
dan veyahut kanuna uygun surette tutulmamasmdan yahut sak
lanması mecburi olan defter ve kâğıtların gereği gibi saklanma
masından doğan mesuliyet, doğrudan doğruya işletme sahibine 
ve tüzel kişilerde idare organınm üyelerine veya idare işlerine 
yetkili olan kimselere aittir. Bunlar, kusuru memur ve müstah
demlerine yükleterek bu mesuliyetten kurtulamazlar. 
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Defter tutma mükellefiyetini hiç veya gereği gibi yerine ge

tirmeyip de 2 nci fıkraya göre mesul olanlara yüz liradan bin li
raya kadar ağır para cezası verilir. Diğer kanunlarda bulunan 
cezai hükümler saklıdır. 

Yargıçlar, noterler ve sicil memurları resmî muameleleri do-
layısiyle bir tacirin defter tutma mükellefiyetine aykırı hare
ket ettiğini öğrenince keyfiyeti savcılığa bildirmeye mecburdur
lar. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Defter tutmak mecburi- m - Saklama 
yetinde bulunan kimse ve işletmeye devam eden halefleri, def- süresi. 
terleri son kayıt tarihinden ve saklanması mecburi olan diğer 
hesap ve kâğıtları tarihlerinden itibaren on yıl geçinciye kadar 
saklamıya mecburdurlar. 

Gerçek kişi olan tacirlerin ölümü halinde mirasçıları ve ti-
ticareti terketmesi halinde kendisi defter ve kâğıtları, 1 nci fık
ra gereğince saklamakla mükelleftirler. Ancak mirasın resmî 
tasfiyesi halinde defter ve kâğıtlar 1 nci fıkrada yazılı süre ile 
sulh mahkemesi tarafından saklanır. 

Kolektif ve âdi komandit ortaklıkların her ne suretle olur
sa olsun infisahı halinde bunlara ait defter ve kâğıtlar, ortaklık 
merkezinin bulunduğu yerdeki salahiyetli mahkeme tarafın
dan 1 nci fıkra gereğince saklanmak üzere ortaklardan birine 
veya notere, diğer ortaklıkların infisahı halinde ise, notere tev
di olunur. Noter harç ve ücreti ortaklık mevcudundan ödenir. 

Bir tacirin saklamakla mükellef olduğu defter ve kâğıtlar; 
yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir âfet sebebiyle ve 
kanuni süre içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı Öğrendiği tarihten 
itibaren on beş gün içinde ticari işletmenin bulunduğu yerin 
yetkili mahkemesine durumu bildirerek kendisine bir belge 
verilmesini istiyebilir. Bu belgenin verilebilmesi içni müracaat 
anında mevcut vesikalara ve alınacak malûmata dayanılarak bir 
bilirkişi marifetiyle yapılacak tetkikler sonundaki durumu gös
teren bir rapor alınıp hulâsası belgeye yazılır. 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Defteri kebir hariç IV • Tasdik ettirme 
olmak üzere 66 nci maddede yazılı defterler, kullanılmıya baş- mükellefiyeti. 
lanılmadan önce tacir tarafından ticari işletmenin bulunduğu 
yerin noterine ciltli olarak ibraz olunur. Noter sicil tasdikna
mesini göstermesini tacirden ister ve bu defterlerin her sahi-
fesine sabit* mürekkeple sıra numarası koyup resmî mühürü ile 
mühürler ve defterin kaç yapraktan ibaret bulunduğunu ilk ve 
son sahifeye yazarak resmî mühür ve imzasiyle tasdik eder. Bu 
iş bittikten sonra tasdik ettiği defterlerin mahiyet ve adedlerini 
ve bunların kime ait olduğunu tacirin kayıtlı bulunduğu ticaret 
siciline re'sen ve hemen bildirir. 

YETMİŞİNCİ MADDE — Yevmiye defteri, kayda geçiril- B) Çeşitli 
mesi icabeden muameleleri belgelerden çıkararak tarih sırasiyle defterler. 
ve «madde» halinde tertipli olarak içine alan defterdir. I • Yevmiye 

Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki malûmatı ihtiva etmesi defteri 
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/ / - Defteri kebir. 

şarttır : ••'-
1. Madde sıra numarası (makina ile tutulan muhasebBİerda 

mecburi değildir); 
2. Tarih; 
3. Borçlu hesap; 
4. Alacaklı hesap; 
5. Meblâğ. 
Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı 

olur; şu kadar ki, Vergi kanunlarına göre müteharrik yapraklı 
yevmiye defterinin kullanılmasına müsaade olunduğu takdirde, 
bu usul de caiz sayılır. * 

YEMÎŞ BÎBÎNCÎ MADDE — Defteri kebir, yevmiye def
terine geçirilmiş olan muameleleri buradan alarak sistemli bir 
surette hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda top-
hyan defterdir. 

Defterikebir geçirilen kayıtlanın en az aşağıdaki malûmatı 
ihtiva etmesi şarttır: 

1. Tarih; 
2. Yevmiye defteri madde (veya sahife) numarası; 
3. Meblâğ. 

IH-Envanter YETMİŞ ÎKÎNCt MADDE — Envanter defterine işlet-
deften. menin açılış tarihinde ve mütaakıben her iş yılı sonunda çıka-

ii Genel olarak, rılan envanterler ve bilançolar kaydolunur. 
Envanter ve bilançonun taallûk ettiği tarihe «bilanço günü» 

2. Envanter. 

îş yjlı, altı aydan a$, ©sı iki aydan çok olamaz. 
Kanunda aksine hüküm olmadıkça, iş yılı sonu için çıkarıla

cak envanter ve bilançoların gelecek iş yılının ilk üç ay içinde 
tamamlanmış olması lâzsmdur. 

Envanter defterine geçirilen envanter ve bilanço; tacir, ko
lektif ve komaındit ocaklıklarda hudutsuz. olarak mesul olan 
bütün ortaklar; donatma ortaklıklarında bütün donatanlar; ve 
tacir sıfatım haiz olan <Ü#er ortaklık ve kurumlarda idare işleri
ne yetkili olan kimseler tarafından imza ve notere ibraz olunur. 
Noterin yapacağı muamele* hakkında 69 ncu maddenin son fı-
rası uygulanır. îmza edilen envanter ve bilançonun ilânı ve ti
caret siciline tevdii hakkındaki hükümler saklıdır. 

Envanter defteri cütH ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı 
olur. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ" MADDE — Envanter çıkarmakî bilan
ço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, 
tartmak ve değerlemek suretiyle katî bir şekilde ve müfredatlı 
olarak teshit etmektir. 

Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dâhil iktisadi kıy
metleri ifade eder. 

Eirf®nfcer esas itibariyle defter üzerine çıkarılır. Şu kadar 
ki, işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük işletme-
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S. Bilanço. 

Açıklık ve doğ
ruluk esasları. 

ler, envanterlerini listeler halinde tanzim edebilirler. Btı .takdir
de envanter defterine listeler muhteviyatı icmalen kaydolunur. 

YETMÎŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bilanço, envanterde 
gösterilen kıymetlerin tasnifi ve karşılıklı olarak değerleri iti
bariyle tertiplenmiş hulâsasıdır. 

Bilançonun aktif tablosunda; mevcutlarla alacaklar (ve var
sa zarar), pasif tablosunda; borçlar gösterilir. 

Aktif yekûnu ile borçlar arasındaki fark tacirin işletmeye 
tahsis ettiği öz sermayeyi teşkil eder. öz sermaye de pasif tab
losuna kaydolunur ve bu suretle aktif ve pasif tablolarının 
yfikûnları denkleşir. Yedek akçaları ve kâr ayrı gösterilseler 
dahi, öz sermayenin cüzüleri sayılırlar. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — ilgililerin; işletmemin ik
tisadi ve malî durumu hakkında mümkün olduğu kadar doğru 
bir fikir edinebilmeleri için, envanter ve bilançoların ticari 
esaslar gereğince eksiksiz, açık ve kolay anlaşılır bir şekilde 
memleket parasına göre tanzimi lâzımdır. 

Bütün' aktifler, en çok olarak, bilanço gününde işletme için 
haiz oldukları değer5*üzerinden kaydolunur. Borsada kote edi
len kıymet ve emtialar o günün borsa rayicine göre, ve tahsil 
edilemiyen veya ihtilaflı bulunanlar müstesna olmak üzere, 
bütün alacaklar da itibari miktarlarına göre hesap edilir. 

Pasifler, hususiyle bütün borçlar, şarta bağlı veya vadeli ol
sa bile, itibari değeri üzerinden hesaba geçirilir. 

Ticaret ortaklıklariyle ticari kurumların envanter ve bilan
çoları hakkındaki özel hükümler saklıdır. 

YETMÎŞ ALTINCI MADDE — Ciltli ve sayfaları mütesel- ™ tşMrm hesaba 
sil sıra numaralı olan işletme hesabı defterinin sol tarafını mas
raf, sağ tarafira hasılat kısmı teşkil eder. Masraf kısmına; sa-
tınaiınan emtia, hizmet mukabili ödenen paralar ve imletme ile 
ilgili diğer bütün masraflar; hasılat kısmına ise; emtia satışlaTi, 
hizmet mukabili alman paralar ve işletme faaliyetinden doğan 
diğer hasılat kaydolunur. * Masraf ve hasılat kayıtlarının en az 
aşağıdaki malûmatı ihtiva etmesi şarttır: 

1. Sıra numarası; 
2. Kayıt tarihi;-
3. Muamelenin nev'i; 
4. Meblâğ. 
Her iş yılı sonunda' bir «işletme hesabı hülâsası» çıkarılır. 

Buna aşağıdaki maddeler birer kalemde ayrı ayrı yazılır : 
A) Masraf tablosuna : 
1. Çıkarılan envantere göre iş yılı başındaki emtia mevcu

dunun değeri; 
2. îş yılı içinde satm alman emtianın değeri; 
3. İş yılı içinde yapılan bütün masraflar; 
B) Hasılat tablosuna : 
1. iş yılı içinde satm alman emtianın değeri; 

Defter ve 
hülâsa. 
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2. Emtia 
envanteri. 

V - Karar 
defteri 

D) Teslim ve 
ibraz. 

I - Teslim mükel
lefiyeti. 

H - îbraz mükelle
fiyeti. 

2. î | yılı içinde hizmet mukabili vesair suretle alınan 
paralar;" 

3. Çıkarılan envantere göre iş yılı sonundaki mevcudunun 
değeri; 

75 nci madde .hükmü işletme hesabı hülâsasına da uygulanır. 
YETMÎŞ YEDÎNCİ MADDE — Emtia üzerine iş yapanlar 

emtia hareketlerini işletme hesabının masraf ve hasılat kısım-' 
lannda ayrı bir sütunda göstermeye ve bir emtia envanteri çıkar-
mıya mecburdurlar. 

Emtia envanteri çıkarmak, satmak maksadiyle alınan veya 
imal edilen mallarla iptidai ve ham maddeler ve yardımcı mal
zeme dâhil olmak üere, emtia mevcutlarını saymak, ölçmek, tart
mak ve değerlemek suretiyle katı bir şekilde ve müfredatlı ola
rak tesf)it etmektir. 

Emtia envanteri; muamelelere ait kayıtlarla karıştırılmamak 
suretiyle, yeniden işe başlama halinde işletme hesabı defterinin 
baş taraf ma; mütaakiben de her iş yılı kapandıktan sonra, mua
mele kayıtlarım takip eden sahifelere yazılır. 

YETMÎŞ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Tüzel kişi olan tacirler 
tarafmdan tutulacak karar defterine gerek genel kurul veya 
ortaklar kurulu, gerek varsa yönetim kurulu tarafmdan muza* 
kere neticesinde ittihaz olunan kararlarla toplantıda hazır bulu
nan üyelerin adları ve toplantı günü ile beyan edilen oylar ve 
müzakerelerin tam bir surette bilinmesi için gerekli diğer husus
lar geçirilir ve bu kararların altı ortaklık namma imza koy
maya yetkili olanlar tarafından imza edilir. 

YETMÎŞ DOKUZUNCU MADDE — Ticari defterlerle sak
lanması mecburi olan diğer kâğıtların teslimi; miras, ortaklık ve 
ifalâs işlerinde istenebilir. Teslim halinde defter, hesap ve kâ-
ğıtların hej tarafı gerek mahkeme gerek ilgililer tarafından ince
lenebilir. 

SEKSENÎNCÎ MADDE — Yargılama esnasında muhik bir 
menfaatin mevcudiyeti ispat olunur ve mahkeme de ibraz edil
mesini beyyine bakımından zaruri addederse, yalnız ihtilaflı me
seleye mütaallik kayıtların sureti çıkarılmak veya bilirkişi tet-
kikatı yaptırılmak üzere mahkeme re'sen veya taraflardan biri
nin talebi üzerine bunların birine yahut her ikisine ait defterlerle 
saklanması mecburi olan kâğıtların ibrazım emredebilir. 

îbrazına karar verilen ticari defter, hesap ve kâğıtlar dâva
ya bakan mahkemeden başka bir mahkemenin yargı dairesi 
içinde olup da nakil ve ibrazında güçlük bulunduğu takdirde bu 
defterlerin kanuna uygun olarak tutulup tutulmadıklarının ve 
bunların ibrazmı gerekli kılan hâl ve keyfiyetin bilirkişi vası-
tasiyle 'incelenerek neticesini gösterir bir zabıt varakası tutul
ması ve rapor alınması ve lüzumuna göre suretlerinin çıkarılıp 
gönderilmesi ticari defter, hesap ve kâğıtların bulunduğu yerde 
ticari dâvalara bakmakla mükellef mahkemeden istenir. 
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SEKSEN BÎRÎNCÎ MADDE — Kanunun 227 nci maddesi- /// - Müşterek 

nin 2 nci fıkrası hariç olmak üzere Hukuk Usulü Muhakeme- hükkümler. 
leri Kanununun 226 - 229 ve 326 - 336 nci maddeleri ticari iş
lerde de uygulanır. 

SEKSEN İKÎNCÎ MADDE — Ticari işlerden dolayı tacir E) Ticari defter. 
sıfatını haiz olan kimseler arasında çıkan ihtilâflarda ticari def- Urin ispat kuvveti, 
terler gelecek maddelerde gösterilen şartlar dairesinde delil ola- I - Kesin delü. 
rak kabul olunur. 

Tasdika tâbi olmıyan defterler ancak 69 ncu madde gereğin
ce tasdika tâbi olup da tasdik edilmiş olan ilgili defterlerle bir-, 
likte delil olarak kabul olunur. 

SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Mahkeme, aşağıdaki hü- // - Yemm. 
kümler uyarınca, defter mündericatını sahibi lehine hükme me
dar görmüşse kanaatini kuvvetlendirmek için o kaydm doğru ol
duğuna ve davacının halen davalının zimmetinde yerine geti
rilmesi gereken bir hakkı bulunduğuna dair defter sahibine ta
mamlayıcı bir yemin verir. 

Taraflardan biri hasmın ticari defterlerinin mündericatını 
kabul, edeceğini mahkeme huzurunda beyan ve taahhüt etmiş 
iken hasmı ticari defterlerini ibrazdan imtina ederse, mahkeme, 
defterlerin ibrazını istemiş olan tarafa iddiasının sıhhati hak
kında bir yemin verir. 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Kanuna uygun olarak ttl - Sahibinin 
veya; ohnıyarak tutulmuş olan ticari defterlerin mündericatı, aleysinde 
sahibi ve halefleri aleyhinde delil sayılır. Fakat bu defterlerde 
sahibi lehine olan kayıtlar dahi aleyhindeki kayıtlar gibi mute
ber olup bunlar birbirlerinden ayrılamaz. 

SEKSEN BEŞÎNCÎ MADDE — Kanuna uygun bir suret- IV - Sahibinin 
te tutulan ticari defterlerin mündericatı sahibi lehine delil itti- lehinde. 
haz olunur. Fakat hasım tarafın kezalik kanıma uygun surette 
tutulmuş olan defterleri buna aykırı olur veya bu hususta hiç bir 
kayıt bulunmazsa yahut iddianın dayandığı kaydm aksi, belge 
veya diğer muteber delillerle ispat edilirse sözü geçen kaydın 
ispat kuvveti kalmaz. 

SEKSEN ALTINCI MADDE — Taraflardan birinin def- V. Diğer tarafın 
terleri Kanuna uygun olup da diğerininki olmaz veya hiç defte- aleyhinde. 
ri bulunmaz yahut ibraz etmek istemezse; defterleri muntazam 
olan tacirin defterindeki kayıtlar, diğeri aleyhinde delil olur. 
Hasmı taraf, aleyhinde delil ittihaz olunan kaydm aksini, mu
teber delillerle ispat edebilir. 

Altıncı Bölüm 
Carî hesap 

SEKSEN YEDÎNCI MADDE — iki kimsenin para, mal, 
hizmet ve diğer hususlardan dolayı birbirlerindeki alacaklarını 

A) Tarifi ve 
ispat §eMi, 
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BJ H^ükümlerL 
I -«. Genel olarak 

II - öeel haller. 
i. Ticari senetler. 

2. Meret ve 
masraflar. 

3. Hesap dt§mda 
kalan alacaklar. 

ITI . Bakiye. 
1. Tesbiti. 

ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem 
kalem zimmet ve matlup şekline çevirerek hesabın kesilmesinden 
çıkacak bakiyeyi istiyebileceklerine dair bulunan sözleşmeye cari 
hesap sözleşmesi denir. 

Bu sözleşme şahitle ispat edilemez. 
SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Borçlar Kanununun 115 nci 

maddesiyle 122 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükümleri sakh 
kalmak üzere cari hesap sözleşmesinin hükümleri şunlardır : 

1. Aksi kararlaştırılmış olmadığı surette cari hesaba zimmet 
veya matlup kaydı, zimmet veya matlubu doğuran sözleşme veya 
muameleye mütaallik taraflarm haiz oldukları dâva ve müdafaa 
haklarım düşürmez. Sözleşme veya muamele iptal edilirse on
dan doğan kalem hesaptan çıkarılır;. 

2. Taraflar arasında cari hesap sözleşmesinin akdinden önce 
mevcut bir matlup tarafların rızasiyle cari hesaba kaydedilirse 
aksi kararlaştırılmış olmadıkça bu matlup yenilenmiş olmaz; 

3. Bir ticari senedin cari hesaba kay di, bedelinin tahsil edil
mesi halinde muteber olmak şartiyle vukubulmuş sayılır; 

4. Her hesap devresi sonunda zimmet ve matlubu teşkil eden 
tutarlar birbirinden çıkarıldıktan sonra tanınan veya hükmen 
tâyin olunan bakiyenin, yeni hesap devresine ait bir kalem olmak 
üzere hesaba geçirilmesi; eğer sözleşme sona ermiş veyahut 
bakiye haczedilmiş ise ödenmesi gerekir; 

5. Cari hesabın matlup kısmına kaydolunan tutarlar hak
kında ticari teamüller uyarınca aldığı günden itibaren alan aley
hine ve veren lehine faiz işler. 

SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Yukarıki maddenin 
3 ncü bendi gereğince cari hesaba kaydolunup bedeli tahsil edile-
miyen ticari senet, sahibine geri verilerek kaydı iptal olunur. 

DOKSANINCI MADDE — Taraflar arasında cari hesabm 
mevcudiyeti, komisyondan ileri gelen ücretin ve her türlü mas-
rafların istenmesine mâni olmaz. 

DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Takası kabil olmıyan ala
caklarla muayyendir işte sarfedilmek veya ayrıca emre amade 
tutulmak üzere teslim olunan para ve mallardan doğan alacaklar 
cari hesaba geçirilemez. 

DOKSAN İKİNCİ MADDE — Sözleşme veya ticari teamül 
ile muayyen hesap devreleri sonunda, cari hesabın kapatılması 
ve zimmet ile matlup kalemleri arasındaki farkın tesbiti lâzım-
gelir. 

Hesap devresi hakkında sözleşme veya ticari teamül yoksa her 
yılın Aralık ayı sonu tarraflarca hesabm kapatılması günü olarak 
kabul edilmiş sayılır. Tesbit edilen bakiyeyi gösteren cetveli 
alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde resmen veya 
taahhütlü bir mektupla itirazda bulunmazsa bakiyeyi kabul et
miş sayılır. 



2. Fak. 
a) Genel olarak. 

DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Zimmet ve matlup 
kalemlerinin birbirinden çıkarılması neticesinde hâsıl olan ba
kiye lijupn dahi tesbit edildiği günden itibaren faiz cerşyan eder. 

DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Taraflar, diledikleri b) Mürekep faiz. 
zaman faizlerin ana paraya eklenmesini kararlaştırabilecekleri 
gibi hesap devrelerini ve faiz ve, komüsyon miktarlarım dahi 
sözleşme ile tâyin edebilirler. 

8 ncimadde hükmü saklıdır. • . ' 
DOKSAN BEŞÎNCÎ MADDE — Cari hesaba geçirilen 

matlup ve zimmet kalemleri ayrılmaz bir bütün teşkil eder. Ca
ri hesabın kesilmesinden önce taraflardan hiç biri, alacaklı veya 
borçlu sayılamaz. Tarafların hukuki durumunu ancak sözleş
menin sonundaki hesabın kesilmesi tâyin e#er. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Cari hesap sözleşmesi : 
1. Kararlaştırılan sürenin bitmesi; 
2. Bir süre kararlaştınlmadıgı takdirde taraflardan biri

nin feshi ihbar etmesi; [ 
3. Taraflardan birinin iflâs etmesi; 
Üzerine sona erer. 
DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Sözleşmede bir süre tâ

yin edilip de taraf lardan biri ölür veya hacir altoda alınırsa 
her iki taraf ve halefleri on gün önce haber vermek şartiyle cari 
hesap sözleşmesini feshedebilir. §u kadar ki, bakiyenin öden
mesi ancak hesabın 92 nci maddeye göre kapatılması gereken 
anda istenebilir, 

DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Taraflardan. birinin 
alacaklısı onun bakiyesine hacız koyduğu gün hesap kapatılarak 
bakiye tesbit edilir. 

Bu halde taraf lardan her biri sözleşmeyi feshedebilir. Et
mezse hacız koyan kimsenin durumu cari hesaba yeni kalemler 
geçirilmek suretiyle ağırlaştırılamaz. Meğer ki, hesaba geçirilen 
kalemler hacız anından önce doğmuş bulunan hukuki bir müna
sebetten ileri gele. 

Haciz koyan kimse bakiyeden, kendi alacağına tekabül eden 
kısmının ödenmesini ancak hesabın 92 nci maddeye göre kapa
tılması gereken anda istiyebilir. 

DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Cari hesabın tasfiye- E) Zaman o*tm*. 
sine, kabul edilen veya hükmen tâyin olunan bakiyeye veya faiz 
bakiyelerine, hesap hata ve zühullerine, cari hesaptan hariç ad
dolunmak lâzımgelen veya haksız olarak cari hesaba geçirilmiş 
olan kalemlere veya mükerrer kayıtlara ilişkin bulunan dâvalar, 
beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrarlar. 

IV - Bütünlük 
esas%. 

C) Cari hesdb%n 
sonu. 

I -Genel olarak* 

II - ölüm ve 
hacir halleri. 

V) Bakiyenin 
hac». 

\ 
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A) Tarifi 

B) Hükümleri. 
I - Bordro. 

1. Verme mü
kellefiyeti. 

& w Taraflarca 
imzam. 

3. Diğer tarafın 
sonradan bildi

rilmesi. 

Yedinci Bölüm 
Ticaret tellallığı 

YÜZÜNCÜ MADDE — Taraflardan hiçbirine ticari mü
messil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem yahut acente 
gibi bir sıfatla sürekli bir surette bağlı olmaksızın, ücret karşı
lığında, ticari işlere mütaallik sözleşmelerin akdi hususunda 
taraflar arasmda aracılık yapmayı meslek edinen kimseye, 
tellal denir. 

Tellallar bu bölümde gösterilen hakları haiz ve borçlarla mü
kelleftirler. 

Ticari olmıyan işlere dair olan sözleşmelerin akdi hususunda 
aracılıkla meşgul olan veya ticari bir aracılık işini arızi olarak 
üzerlerine alan kimseler hakkında Borçlar Kanununun 404 - 409 
ncu maddeleri uygulanır. 

24 ncü madde hükmü saklı kalmak üzere Borçlar Kanunu
nun 409 ncu maddesi hükmü ticaret tellallığına da uygulanır. 
Borsa tellalları hakkındaki özel hükümler saklıdır. 

YÜZ BÎRÎNCÎ MADDE — Sözleşmenin taraflarınca vaz
geçilen veya emtianın nev'i dolayısiyle mahallî teamül gereğince 
lüzum bulunmıy an haller dışında; tellal, taraflardan her birine 
muamele yapıldıktan sonra, taraf larm adlarım ve sözleşmenin 
konu ve şartlarım, hususiyle, emtia veya kıymetli evrak alım 
satımlarında bunların nev'ini, miktarım, fiyatını ve teslim za
manını gösteren ve kendi imzasını taşıyan bir bordro vermeye 
mecburdur. 

YÜZ ÎKÎNCÎ MADDE — Derhal yerine getirilmesi karar
laştırılmış olmıyan muameleler hakkında bordrolar taraflara 
imza ettirilmek ve bir tarafa diğer tarafın imzasını taşıyan 
bordro verilmek lâzımdır. Eğer bir taraf bordroyu kabul veya 
imza etmekten çekinirse, tellal, derhal diğer tarafa keyfiyeti 
ihbarla mükelleftir. 

Tellal taraf larm bordroya koymuş oldukları imzaların sıhha
tinden mesuldür. Ticari senetlerin alım ve satımına aracılıkta 
bulunan tellâl bu senetler üzerindeki satıcıya ait olan imzanın 
sıhhatinden de mesuldür. 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Diğer tarafın sonradan bildi
receği kaydını ihtiva eden bir bordroyu kabul eden kimse, meç
hul kalan taraf sonradan kendisine bildirilince, ona karşı muhik 
itirazlarda bulunmazsa, o sözleşme ile ilzam olunur. Bordroda 
gösterilmemiş olan tarafın kim olduğu mahallî teamüle; böyle 
bir teamül yoksa, halin gereğine göre uygun bir süre içinde bil
dirilmelidir. 

Bordroda gösterilmemiş olan taraf süresi içinde bildirilmem 
veya o kişiye karşı muhik itirazlar ileri sürülebilirse, bordroyu 
kabul etmiş olan taraf, sözleşmenin yerine getirilmesini bizzat 
tellaldan istiyebilir. Şu kadar ki tellâlın müracaatı üzerine söz
leşmenin ifasını derhal istemezse artık dâvası dinlenmez. Söz-



— Söy
leşmeyi bizzat yerine getiren tellâl, taraf sayılır ve ondan doğan 
hak ve borçlar kendisine ait olur. 

YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Tellal; kendi vasıtasiyle 
numune üzerine satılan emtiadan her birinin tevdi olunan numu
nesini malın vasıflarına itiraz edilmeksizin kabulüne veya mua
melenin diğer suretle bitirilmesine kadar saklamakla mükellef
tir. 

Taraflar numunenin saklanmasından açık olarak vazgeçer 
veya emtianın nev'ine göre mahallî teamül gereğince buna lüzum 
olmazsa tellâl, tevdi edilen numuneyi saklamıyabilir. 

Tellâl ilerde delil olarak kullanmak üzere, tevdi edilen nu
muneye hususi bir işaret koymaya ve ticari teamülün icabın
dan ise bu işareti taraflara imza ettirmeye mecburdur. 

YÜZ BEŞÎNCl MADDE — Tellal, bedeli tahsile veya söz
leşmede gösterilen sair şeyleri teslim almaya salahiyetli sayıl
maz. 

YÜZ ALTINCI MADDE — Tellâl; muamelenin yapılması 
eğer sözleşme bir şarta bağlı ise şartın tahakkuku üzerine bor
droyu vermiş olmak şartiyle ücretini istemek hakkını haiz olur. 
Bu,*hak muamelenin yapıldığı günden itibaren bir yıl geçince 
düşer. Eğer sözleşme yapılmaz veya talik olunduğu şart tahak
kuk etmezse, tellâl, bu işteki teşebbüslerinden dolayı ücret is-
tiyemez. * 

YÜZ YEDİNCİ MADDE — Ücretin miktarı, sözleşme ve 
tarifelere ve bunlar yoksa yerli ticari teamüle göre tâyin olunur. 

YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Tellâl; ücretinin kimin ta
rafından ödeneceği sözleşme veya kanun ile tâyin edilmemiş ise, 
mahallî ticari teamül nazara alınır; bu da yoksa taraflar, yarı 
yarıya öderler. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Tellâl tarafından yapıla
cak masrafların ödenmesi kararlaştırılmışsa, muamele bitiril-
mese bile bu masrafları istiyebilir. 

YÜZ ONUNCU MADDE — Tarafsızlığını ihlâl edecek de
recede âkıdlardan birini iltizam eden veya hüsnüniyet kaidele
rine aykırı mahiyette bunların birinden kendisine menfaat te
min eden tellâlın, ücret ye masrafları istemek hakkı kalmaz. 

YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — Tellâl, kendi aracılığı ile 
yapılan muameleleri bir yevmiye defterine günü gününe geçir
meye mecburdur. Kayıtlarm tarih sırasiyle yapılması ve 101 
nei maddede yazılı hususları ihtiva etmesi lâzımdır. 

Her kayıt, günü gününe tellâl tarafından imza olunur. Tica
ri defterlerin tutulmasına ve saklanmasına dair hükümler tella
lın yevmiye defteri hakkında da caridir. 

Tellâl, her zaman taraf lardan birinin talebi üzerine aracılı
ğını yaptığı muameleler için yevmiye defterinin o işe ait müh-

//-. - Numunenin 
saklanması. 

III - Kabza yet
kisizlik. 

IV - Ücret. 
1. İstemek hakkı. 

2. Miktarı. 

3. Borçlu. 

4. Masraflar. 

5. Hakkın düş-
~mesi. 

V - Yevmiye 
defteri. 

1. Tutmak mü
kellefiyeti. 



2. İbraz mec
buriyeti. 

3. Mesuliyet. 

4. Tevdi mü
kellefiyeti, 

€) Esnaf ara
sında aracthk. 

teviyatını taşıyan ve kendi tarafından imzalanmış bulunan bir 
suretini vermeye mecburdur. 

YÜZ ÖN IKÎNCI MADDE — Mahkeme, taraflar arasında 
çıkan bir dâvaya ait hususların ispatı için veya diğer her hangi 
bir dâva zımnında bordro, suret ve diğer ispat edici belgelerin 
karşılaştırılması maksadiyle yevmiye defterinin ibrazını tellala 
emir ve ondan gereken izahları talep edebilir. 

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Yevmiye defterinin tutul
ması ve saklanmasiyle ilgili hükümlere aykırı hareket eden tel
lal hakkmda 67 nci madde hükmü uygulanır. 

YÜZ ON DÖİRDÜİCÜ MADDE — ölen veya işten çekilen 
tellalın yevmiye defterleri, bulunduğu yerin noterine tevdi 
edilir. 

YÜZ ON BEŞlNCÎ MADDE — Esnaf arasında aracılık 
yapan kimseler hakkmda, bu bölümün bordro ve yevmiye def
terine ait hükümleri uygulanmaz. 

A) Genel olarak. 
I - Tarifi. 

II - Uygulanma 
sahası. 

III - inhisar. 

Sekizinci Bölüm 
Acentelik 

YÜZ QN ALTINCI MADDE — Ticari mümessil, ticari vekil, 
satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir 
sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde 
sürekli bir surette ticari bir işletme hesabına bu işletmeyi ilgi
lendiren sözleşmelerin akdi hususunda aracılık yapmayı meslek 
edinen kimseye acente denir. 

Müvekkil ile acentenin karşılıklı hak ve borçlarına dair bu 
bölümde hüküm bulunmıyan hallerde Borçlar Kanununun vekâ* 
let hakkındaki hükümleri uygulanır. 

YÜZ ON YEDlNCÎ MADDE — özel kanuni kaideler saklı 
kalmak üzere bu bölüm hükümleri : 

1. Sözleşmeleri, müvekkilleri namına akdetmeye salahiyetli 
olanlar; 

2. Sigorta sözleşmelerinin akdi hususunda aracılık yapan
lar; 

3. Türkiye Cumhuriyeti içinde merkez veya şubesi olmıyan 
ecnebi ticari işletmeleri nam ve hesabına memleket içinde mua
melelerde bulunanlar; 

Hakkmda da uygulanır. 
YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Aksi yazılı olarak ka

rarlaştırılmış olmadıkça müvekkil, aym zamanda ve aym yer 
veya bölge içnde aynı ticaret dalı için birden fazla acente tâyin 
edemiyeceği gibi; acente de aynı yer veya bölge içinde, birbir
leriyle rekabette bulunan mütaaddit ticari işletmeler hesabına 
aracılık yapamaz. 
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YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Acente, aracılıkta 

bulunduğu sözleşmelerin yerine getirilmesi veya hiç yaMt gereği 
gibi yerine getrilmediği hakkındaki beyanlarla sözleşmelerin 
yerine getirilmesi için teslim edilen mallara dair ayıp ihbarlarını 
ve muamelelerle ilgili diğer bütün ihtar, ihbar ve protesto gibi 
hakkı koruyan beyanları müvekkili namına yapmaya ve bunları 
kabule yetkilidir. 

Bu muamelelerden çıkacak ihtilâflardan dolayı acente dâva 
açabileceği gibi kendisine karşı da dâva açılabilir. Bu hükme 
aykırı olan şartlar muteber değildir, 

YÜZ YÎRMÎNCÎ MADDE — Müvekkilin özel ve yazılı 
muvafakati olmadan acente, bizzat teslim etmediği malların be
delini kabza ve bedelini bizzat ödemediği malları teslim almaya 
mezun olmadığı gibi bu muamelelerden doğan alacağı tecil veya 
miktarını tenzil dahi edemez. 

YÜZ YlRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Özel ve yazılı bir mu
vafakat olmadan acente, müvekkili namına sözleşme akdine sa
lahiyetli değildir. 

YÜZ YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Acente, salahiyetli ol
maksızın veya salâhiyeti sınırlarını aşarak müvekkili namına 
bir sözleşme yaparsa müvekkili sözleşmenin akdinden haber alır-
almaz üçüncü kişiye sözleşmeye icazet vermediğini derhal bil
dirmezse icazet verilmiş sayılır. İcazet verilmediği takdirde, 
acente sözleşmenin tarafı gibi bizzat mesul olur. 

YÜZ YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Acente, kendisine bı
rakılan bölge ve ticaret dalı içinde, sözleşme dairesinde, müvek
kilinin işlerini görmeye ve menfaatlerini korumaya mecbur
dur. 

Acente bilhassa, müvekkili hesabına saklamakta bulunduğu 
emtia veya eşyaya arız olan hasarlardan mesuldür. Ancak ha
sar, olağanüstü haller veya mücbir sebepler yahut eşya ve emti
anın kendisinde veya mahiyetindeki ayıplardan ileri gelmişse 
mesul değildir. 

YÜZ YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Acente, üçüncü ki
şilerin kabule salahiyetli olduğu beyanlarını, bölgesindeki piya
sanın durum ve şartlarını, müşterilerin malî durumunu ve bu 
durumda vukubulan değişiklikleri ve yapılan her muamelenin 
incelikleri gibi müvekkilini ilgilendiren bütün hususları ona 
vaktinde bildirmeye mecburdur. 

Müvekkilin açık talimatı olmıyan meselelerde acente, emir 
alıncaya kadar muameleyi geciktirebilir. Şu kadar ki, işin ive
diliği müvekkilden sormaya müsait olmaz veya acente en fay
dalı şartlar dairesinde harekete mezun bulunursa basiretli bir 
tacir gibi kendi görüşüne göre muameleyi yapar. 

YÜZ YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Acente, müvekkili he
sabına teslim aldığı eşyanın taşınma sırasında hasara uğradığına 
dair açık emareler görecek olursa, müvekkilinin taşıyıcıya karşı 

B) Acentenin 
yetkileri. 

I - Genel olarak. 

II - Kabza sa
lâhiyeti. 

III - Sözleşme 
salâhiyeti. 

IV"- Salâhiyet-
sizlik. 

C) Acentenin 
borçlan. 

I • Genel olarak, 

II - Haber verme 
borcu. 

III - önleyici 
tedbirler. 



IV - Ödeme 
borcu. 

D) Acentenin 
hakları. 

I - Olağanüstü 
masrafların 

tazmini. 

II - Ücret. 
1. Ücrete tabi 

muameleler. 

2. Ücret hakkı
nın doğduğu an, 

3. Ücretin miktarı. 

4. Ücretin öden
me zamanı, 

dâva hakkını emniyet altına almak üere hasarı keşfettirmek ve 
gereken diğer tedbirleri almak, emtiayı mümkün olduğu kadar 
muhafaa eylemek veya büsbütün telef olması tehlikesi varsa* 
Borçlar Kanununun 92 nci maddesi gereğince yetkili mahkeme
nin izniyle sattırmak ve gecikmeksizin keyfiyeti müvekkiline ha
ber vermekle mükelleftir. Aksi takdirde ihmali yüzünden do
ğacak zarar ve ziyanı tazmine mecbur olur. 

Satılmak üzere acenteye gönderilen emtia çabuk bozulacak 
cinsten olur veya değerini düşürecek değişikliklere mâruz bu
lunur ve müvekkilden sormaya vakti müsait olmaz veya müvek
kil izin vermede gecikirse, acenta yetkili mahkemenin izniyle 
Borçlar Kanununun 92 nci maddesi gereğince bu emtiayı sattır
maya mezun ve müvekkilin menfaatleri bunu gerekli küıyorsa 
mecburdur. 

YÜZ YlRMl ALTINCI MADDE — Acente müvekikline 
ait olan paranın gönderilmesi veya teslim edilmesi lâzımgeldiği 
zaman bunu yapmazsa, o andan itibaren faiz ve gerekirse ayrıca 
zarar ve ziyan vermeye mecburdur. 

YÜZ YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE —. Acente, işlerini ifa için 
yaptığı masraflardan ancak olağanüstü masrafların tazminini 
istiyebilir. 

Avanslar hakkında 22 nci madde .uygulanır. 

YÜZ YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Acente fiilen aracı
lıkta bulunduğu muamelelerden ve aracılıkta bulunmamakla 
beraber bölgesi içindeki kişilerle müvekkili arasında doğrudan 
doğruya yapılan ve inhisar dalı içine giren muamelelerden dolayı 
bir ücret istemek hakkını haizdir. 

Müvekkil, doğrudan doğruya yaptığı muameleleri derhal 
acenteye bildirmeye borçludur. 

YÜZ YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Acente, sözleşme 
yapıldığı anda ücrete hak kazanır. Sözleşmenin konusu bir malın 
satm alınması, imal edilmesi veya satılması ise, acente ancak. 
müvekkili malı veya bedeli yahut onun yerine diğer bir karşılığı 
aldığı anda ücrete hak kazanır. Bu hallerde müvekkile isnat edi
lebilecek bir sebepten dolayı sözleşme yerine getirilmemiş olsa 
bile acente ücretin ödenmesini istiyebilir. 

Sözleşme kısım yerine getirilecekse acente, yerine getirildiği 
veya yerine getirilmesi gerektiği nispette ücrete hak kazanır. 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — Sözleşmede hüküm bulun
madıkça ücretin miktarı acentenin bulunduğu yerdeki ticari tea
müle göre; teamül yoksa, halin icabına göre mahkemece tâyin 
olunur. 

YÜZ OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Müvekkil, acentenin üc
rete hak kazanmış olduğu muameleler için tutulan ticari defterin 
bir suretini hesap cetveli ile birlikte acenteye vermeye mec» 
burdur, 
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Acenteye ait alacakların; aksi kararlaştırılmış olmadıkça, her 

üç ayda bir defa ve her halde takvim yılının sonunda veya acen
telik sözleşmesinin feshedildiği zaman, tesbit edilerek Ödenmesi 
lâzımdır. 

YÜZ OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Acente, müvekkilindeki /// • Hapis Kakkt. 
bütün alacakları ödeninceye kadar acentelik sözleşmesi dolayı-
siyle alıp da gerek kendi yedinde gerek hususi bir sebebe binaen 
zilyed olmakta devam eden bir üçüncü kişi yedinde bulunan 
menkul şeyler ve kıymetli, evrak ile emtia senedi vasıtasiyle 
tasarruf edebildiği emtia üzerinde hapis hakkına maliktir. 

Müvekkile ait mallar acente tarafından sözleşme veya kanun 
icabı satıldığı takdirde satılan malların bedeli üzerinde dahi 
acente hapis hakkına sahip olur. 

Medeni Kanunun 864 ncü maddesinin 2 nci fıkrasiyle 865, 
866, 867 nci maddeleri saklıdır. 

YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Muayyen olmıyan bir E) Acentelik söz-
süre ile akdedilmiş olan acentelik söleşmesini, taraflardan ^her Üşmemin sona 
biri, üç ay önce ihbar etmejs: şartiyle feshedebilir; muhik sebep- ermesi. 
lerden dolayı, sözleşme ile bir süre tâyin edilmiş olsa dahi, her I - Sebepleri. 
zaman f esholunabilir. 

Müvekkilin veya acentanm iflâs veya ölümü yahut hacir al
tına alınması halinde Borçlar Kanununun 397 nci maddesi uy
gulanır. , 

YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Muhik bir sebep ol- «.- Tazminat 
maksızın ve üç aylık ihbar müddetine riayet etmeksizin sözleş- borcu. 
meyi fesheden taraf, başlanmış işlerin tamamlanamaması yü
zünden diğer tarafa zarar ve ziyan vermeye mecburdur. 

Müvekkilin veya acentenin iflâs veya ölümü yahut hacir al
tına alınması sebebiyle acentelik sözleşmesi sona ererse, işlerin 
tamamen görülmesi halinde acenteye verilmesi gereken ücret 
miktarına nispetle tâyin olunacak münasip bir tazminat acente
ye yahut yukardaki hallere göre onun yerine geçenlere verilir. 

Dokuzuncu Bölüm 
Ticarete mahsus yerler 

YÜZ OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Borsalar, sergi, panayır 
ve pazar yerleri, antrepo ve ticarete mahsus diğer yerler hak
kındaki özel hükümler saklıdır. 
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IKÎNCÎ KÎTAP 
Ticaret ortaklıkları 

A) Tipleri. 

B) Tüzel kilijilk. 

C) Uygulanacak 
kanun hükümleri, 

D) Sermaye koy
ma borcu. 

I - Konusu. 

II - Mahiyeti. 

îîî • Gecikme 
faizi. 

IV . Tekeffül 

Birinci Bölüm 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Ticaret ortaklıkları : 
kolektif, komandit, anonim, limitet ve kooperatif ortaklıklar
dan ibarettir. 

YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Ticaret ortaklıkları tü
zel kişiliği haiz olup ortaklık sözleşmesinde yazılı işletme konu
sunun çerçevesi içinde kalmak şartiyle bütün hakları iktisap ve 
borçları iltizam edebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar sak
lıdır. 

YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Her ortaklık tipine 
mahsus hükümler saklı kalmak şartiyle Medeni Kanunun 45, 
47, 48, 49 ncu maddeleri ve bu bölümde hükümler bulunmadıkça 
Borçlar Kanununun 520 - 541 nci maddeleri her ortaklık tipi
nin mahiyetine uygun olduğu nispette, ticaret ortaklıkları hak
kında da uygulanır. 

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Kanunda aksine 
açık bir hüküm olmadıkça ticaret ortaklıklarına sermaye ola
rak : 

1. Para, alacak, kıymetli evrak ve menkul şeyler; 
2. İmtiyaz ve ihtira beratları ve alâmeti farika ruhsatna

meleri gibi sınai haklar; 
,3. Her nevi gayrimenkuller; 
4. Menkul ve gayrimenkullerin faydalanma ve kullanma 

hakları; 
5. Şahsi emek; 
6. Ticari itibar; 
7. Ticari işletmeler; 
Konabilir. 
YÜZ KIRKINCI MADDE — Her ortak ortaklığa koymayı 

taahhüt ettiği sermayeden dolayı ortaklığa karşı borçlu ve bu 
sıfatla mesuldür. 

Taahhüt ettiği sermayeyi koymakta geciken ortak bu yüzden 
ortaklığın uğradığı zarar ve ziyanı ödemeye mecburdur. 

Zarar ve ziyan iddiaları için ortaklara ihtarname göndermek 
mecburi değildir. 

YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Vaktinde konulmıyan 
sermaye, para ise 140 ncı madde gereğince zarar ve ziyan talebi 
hakkına halel gelmemek şartiyle, sermayenin ödenmesi gereken 
günden itibaren kanuni faizin de verilmesi lâzımdır. 

YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE — Sermaye olarak ortaklığa 
alacaklarını devretmiş olan bir ortak, alacakları, ortaklıkça tah-
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sil edilmiş olmadıkça sermaye koyma borcundan kurtulmuş 
olmaz, 

Alalpak müeccel ise, aksi kararlaştırılmış olmadığı halde vâde 
gününden ve müeccel ise, ortaklık sözleşmesi tarihinden; itibaren 
nihayet bir ay içinde tahsil edilmek lâzımdır. 

Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde tahsil edilemediği 
takdirde, gecikmeden dolyı ortaklığın zarar ve ziyan iddiasına 
halel gelmemek şartiyle, ortak, sürenin bitiminden itibaren geçe
cek günlerin kanuni faizini dahi vermeye mecburdur. 

Alacak kısmen tahsil edilmişse yukarıki hükümler tahsil edil
memiş olan kısmı hakknıda caridir. 

YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Sermaye olarak konulan 
aynıların'değerleri ortaklık sözleşmesinde tesbit edilmemişse 
konuldukları zamandaki borsa veya piyasada cari fiyatları; bun
lar bulunmadığı takdirde bilirkişi tarafından biçilecek değerleri; 
ilgililerce kabul edilmiş sayılır. 

Sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça sermaye olarak 
Ihman mâlların mülkiyeti ortaklığa ait olur. 

Hizmet karşılığı olarak verilecek ücretin kısmen veya tama
men kâra iştirak suretiyle ifası kararlaştırıldığı takdirde bu 
kayıt memur ve müstahdemlere ortak sıfatını vermez. 

YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Kanunda aksine 
hüküm olmadıkça, ortaklarm koydukları sermayeler için faiz ve 
ortaklıktaki hizmetleri dolayısiyle kendilerine ücret verilmesi 
kararlaştırılabilir. 

YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — Bir ortaklık devam 
ettiği müddetçe ortaklardan birinin şahsi alacaklıları, haklarmı 
ancak ortaklığın bilançosu gereğince o ortağa düşen kâr payın
dan ve ortaklık fesholunmuşsa tasfiye payından alabilirler. 
Henüz bilanço tanzim edilmemişse alacaklı bilançonun tanzimi 
neticesinde borçluya düşecek kâr ve tasfiye payına ihtiyati haciz 
koydurabilir. 

Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklarla anonim 
ortaklıklarda alacaklılar, borçlularına ait bulunan pay senet. 
lerini haczettirebilirler. 

Yukarıki hükümler borçlu ortaklarm ortaklık dışındaki mal
larına alacaklıların müracaat hakkım ihlâl etmez. 

YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Birleşme, iki veya daha 
fazla ticaret ortaklıklarının birbirleriyle birleşerek yeni bir tica
ret ortaklığı kurmalarından veya bir yahut daha fazla ticaret 
ortaklıklarının mevcut diğer bir ticaret ortaklığına iltihak eyle
melerinden ibarettir. 

Çeşitli ticaret ortaklıklarına ait özel hükümler saklı kalmak 
şartiyle birleşme hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır. 

YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Birleşme, yalnız aynı 
tipten olan ortaklıklar arasında caizdir. Şu kadar ki, birleşme 
bakmamdan kolektif ile komandit ortaklıklar ve anonim ile Şer

if - Karineler. 

VI - Faiz ve üc* 
ret alma hakkt. 

E) Ortakların 
şahsi alücaklüan. 

F) Ortaklıkların 
birleşmesi. 
I -Tarifi. 

II . Şartlar. 
i. Tiplerin ayn% 

olman. 
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mayesi paylara bölünmüş 
sayılır. 

komandit ortaklıklar, aynı tipten 

İli * Hükümleri, 
1. Alacakhlann 

itira* hakkı. 

* Ktrmr. YÜZ KIRK SEKlZlNCl MADDE — Birleşme için ilgili 
ortaklıkların sözleşmelerinin değişmesi için gereken usul ve 
şartlar dairesinde, ayrı karar vermeleri ve bu kararın tescil ve 
ilân olunması gerekir. 

YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Birleşen ortaklık 
ların her biri, aralarında tesbit edilecek bir örneğe göre tanzim 
edilmiş olan bilançosunu ilân eylemeye ve birleşme sebebile 
varlıkları sona eren ortaklıklar ise ayrıca kendilerine ait borç
ların ne suretle ödeneceğine dair tanzim edecekleri beyannameyi 
bilanço ile birlikte ilâna mecburdurlar. 

YÜZ ELLlNCl MADDE — Birleşmek hakkında ittihaz 
edilen karar, ilân gününden itibaren üç ay sonra hüküm ifade 
eder. Şu kadar ki, ilândan önce birleşen ortaklıklar borçlarını 
ifa yahut borca tekahül eden parayı Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasma yahut muteber bir bankaya tevdi etmiş veyahut 
alacaklılar ortaklıkların birleşmesine razı olmuş ise birleşme 
kararı ilân gününden itibaren hüküm ifade eder. 

Borç bedellerinin bankaya tevdi keyfiyetinin ilâm lâzımdır. 
Birleşen ortaklıkların alacaklılarından her biri üç ay içinde 

yetkili mahkemeye müracaatla birleşmeye itiraz edebilir, itiraz 
hakkından vaz geçilmedikçe yahut bu husustaki itirazın reddine 
dair mahkemece verilen karar kesinleşmedikçe veyahut mahke
mece takdir edilecek teminat ortaklık tarafından verilmedikçe 
birlenme hüküm ifade etmez. 

Km haU* YÜZ ELLİ BlRlNCÎ MADDE — Yukardaki maddede ta-
fiy*t yin olunan süre içinde itiraz edilmemişse, birleşme muamelesi ke-

sinleşir ve kalan yahut yeni kurulan ortaklık, ortadan kalkan or
taklıkların yerine geçer. Bunların bütün hak ve borçları kalan 
veya/ yeni kurulan ortaklığa intikal eder. 

Ortaklıkların birleşmesinden yeni bir ortaklık meydana gel
mişse, keyfiyetin ayrıca tescil ve ilâm zaruridir. 

Tip tofo YÜZ ELLİ iKlNCÎ MADDE — Muayyen tipte kurulan bir 
Urm&< ticaret ortaklığının başka bir ticaret ortaklığı tipine çevrilme

si, kanunda aksine açık hüküm olmadıkça yeni bir ortaklığın 
kurulması muamelesine tâbidir. Yeni tip ortaklık evvelkinin 
devamı sayılır. 

0) 
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I * Şekli 
II . İhtiva tdttt-

ği mecburi &#» 

İkinci Bölüm 
Kolektif ortaklıklar 

BİRİNCİ KISIM 
Ortaklığın mahiyet ve kuruluşu 

YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ticari bir işletmeyi bir 
ticaret unvanı altmda işletmek maksadiyle kurulan ve ortakla
rından hiç birinin mesuliyeti ortaklık alacaklılarına karşı tah
dit edilmemiş olan ortaklık kolektif ortaklıktır. 

YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kolektif ortaklık 
sözleşmelerinin Resmî şekilde yapılması lâzımdır. 

YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Kolektif ortaklıkla
rın söleşmesine aşağıda sayılan hususların yazılması mecburi
dir : 

1. Gerçek kişi olan ortakların öz ve soyadlariyle ikametgâh
ları ve uyrukluğu, tüzel kişi olan ortakların adı veya ticaret un-
vaniyle merkezi; 

2. Ortaklığın kolektif olduğu; 
3. Ortaklığın ticaret unvanı ve merkezi; 
4. Ortaklığın konusu; " . 
5. Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para 

miktarı veya para mahiyetinde olmıyan sermayenin değeri ve 
bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu yahut, eğer şahsi emek ba
his konusu ise bu emeğin mahiyet ve şümulü; 

6. Ortaklık unvanını kullanmaya salahiyetli kimselerin öz 
ve soy adları, bunların yalnız başına mı, yoksa birlikte olarak 
mı imza koymaya mezun oldukları. 

Ortaklar emredici hükümlere aykırı olmamak şartiyle ortak
lık sözleşmesine diledikleri kayıtları koyabilirler. 

YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Sözleşmesi kanuni şe- tU - İt^h$mMm, 
kilde yapılmamış veya sözleşmeye konması mecburi olan kayıt
lardan biri veya bâzıları eksik yahut hükümsüz olan bir kolek
tif ortaklık âdi şirket hükmünde olup hakkında Borçlar Kanu
nunun 520 - 541 nci maddeleri uygulanır. 

14 ncü madde hükmü saklıdır. 
YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — Kolektif ortaklığı ku

ranlar ortaklık sözleşmesini ortaklığın kuruluşundan itibaren 
on beş gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret 
siciline tevdi ile ortaklığın tescilini talep etmeye mecburdurlar. 
Suret sicil dairesince saklanır ve 155 nci madde gereğince söz
leşmeye konması mecburi olan kayıtlar ticaret siciline tescil ve 
ilân olunur. 

YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Tescil mükellefiyeti 
yerine getirilmeksizin ortaklık namma işlere başlanmış olup da 
ortaklar ortaklığın vücudunu inkâr ettikleri halde üçüncü ki-

<J) Tescü. 
• MüktlUfiytf. 

II - MûktÜefiy* 
' Un yerine geti-

rümvmvtâ. 
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A) Sözleşme ser
bestisi. 

B) Ortaklığın 
idaresi. 

I - İdare işlerinin 
kime ait olduğu. 
İ. Genel olarak. 

2. Azil. 
a) Sözleşme ile 

tâyin halinde. 

b) Ortaklar ka
rar ile tâyin 

halinde. 

3. îdare işlerinde 
yalnız başına veya 

birlikte hareket. 

4. Veto hakkı. 

siler her türlü delillerle, kanuna uygun bir ortaklık sözleşme 
sinin yapıldığını ispat edebilirler. 

IKÎNCÎ KISIM 
Ortaklar arasındaki münasebet 

YÜZ ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — Ortakların birbi-
rile olan münasebetlerinde, sözleşmedeki hükümler ve sözleş
mede açık hüküm olmıyan hallerde, bu kısnndaki maddeler saklı 
kalmak şartiyle, 136 -.' 145 nçi maddeler uygulanır. 

YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Ortaklardan her biri, ayrı 
ayrı ortaklığı idare hak ve görevini haizdir. Şu kadar ki ortak
lık sözleşmesiyle veya ortaklarm sayı çoğunluğu ile idare işleri, 
ortaklardan birine veya bir kaçma yahut hepsine verilebilir. 

Ticari mümessiller ve diğer ticari vekiller hakkındaki hü
kümler saklıdır. 

YÜZ ALTMIŞ BlRtNCl MADDE — idare işleri sözleşme 
ile bir ortağa verilmiş ise, onun idare hak ve görevi diğer ortak
lar tarafından tahdit olunamıyacağı gibi azil dahi olunamaz; 
Ancak muhik sebepler mevcutsa, ortaklardan birinin talebi 
üzerine mahkeme kararı ile idare hak ve görevi tahdit veya azil 
olunabilir. Görevin yerine getirilmesinde fazla ihmal ve kayıt
sızlık veya idarede iktidarsızlık gibi haller, muhik sebep sayılır. 

YÜZ ALTMIŞ ÎKÎNCl MADDE — idare işleri, ortaklık 
sözleşmesi yapıldıktan sonra ittihaz edilen bir kararla bir ortağa 
verilmişse o ortak, ortakların sayı çoğunluğu ile azledilebiliv. 
Çoğunluk hasıl olmadığı takdirde, idare işlerine bakan ortağın 
sözleşme hükümlerini ihlâl ettiği iddiasiyle her bir ortak azil 
için mahkemye müracaat edebilir. 

YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ortaklık İşlerinin 
idaresi, ortakların hepsine veya birkaçma verilmiş ise bunların 
her biri yalnız basma salahiyetlidir. Bununla beraber ortak
lığı idare ile mükellef olan ortaklardan bazısı yapılacak bir işin, 
ortaklığın menfaatlerine uygun olmadığını beyan edecek olursa 
idare hak ve görevini haiz diğer ortaklar çoğunlukla bu işi icra 
edebilirler. 

Ortaklık işlerinin idaresi kendilerine verilmiş ortakların bir
likte hareket etmeleri ortaklık sözleşmesinde yazılı ise, ortak
larm, gecikmede tehlike görülen haller müstesna olmak üzere 
her işte anlaşmaları gerekir. Anlaşmadıkları takdirde keyfiyet. 
ortaklar genel kuruluna tevdi ve kurulca verilecek karara göre 
hareket edilir. 

YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — idare işleri ortak-
Jık sözleşmesiyle bir ortağa verilmişse o ortak, diğer ortakların 
itiraz ve muhalefeti vâki olsa bile, hileye dayanmamak şartiyle 
'ortaklığın idaresi için gereken muameleleri yapabilir, 
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YÜZ ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Ortaklığın idaresine 

giren hususlar, ortaklık maksat ve konusunu elde etmek için 
icrası gereken mûtat muamele ve işlerden ibarettir. Ortaklık 
işlerini görenler, ortaklık menfaatine uygun gördükleri işlerde 
sulh, feragat ve kabul ile tahkime dahi salahiyetlidirler. Şu 
kadar ki; teberruda bulunmak ve ortaklık konusuna girmemişse 
gayrimenkulleri satmak, satınalmak ve teminat olarak göster
mek gibi mûtat iş ve muameleler dışında kalan hususlar ortak
ların oy birliğiyle icra olunur. 

YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Bir ortak ortaklıktan 
Ödünç aldığı veya ortaklık hesabına bir yerden tahsil eylediği 
parayı, aksi kararlaştırılmış olmadığı surette, vâde gününde ve 
münasip zamanda tediye ve teslim etmiyecek olursa bu vâdenin 
ve münasip zamanın geçmesinden itibaren kanuni faizi dahi 
vermeye mecbur olur. 

YÜZ ALTMIŞ YEDÎNCÎ MADDE — Bir ortak idare işle
rini görmek hakkım haiz olmasa dahi ortaklık işlerinin gidişi 
hakkında bizzat bilgi edinmek ve ortaklığın evrak ve defterlerini 
incelemek ve bunlara göre kendisi için ortaklığın malî duru
munu gösterecek bir hesap varakası tanzim etmek hakkını 
haizdir. Buna aykırı sözleşme hükümsüzdür. 

YÜZ ALTMIŞ SEKİZÎNCÎ MADDE — Sözleşmenin her 
ne suretle olursa olsun değiştirilmesine dair olan kararlar oy 
birliğiyle, diğer kararlar ise, ortaklık sözleşmesinde aksine açık 
hüküm olmadığı takdirde, bütün ortakların sayı çoğunluğu ile 
verilir. 

YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — idare işlerini 
gören kimse, ortaklığın hesap yılı sonundaki bilançosunu esas 
ittihaz ederek kâr ve zarar hesabını tanzim ve ona göre her orta
ğın payını tâyin ve tesbit eder. 

Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düşen miktarın tâyinini 
ortaklık sözleşmesiyle yahut sonradan ittihaz edecekleri kararla 
içlerinden birine veya bir üçüncü kişiye verebilirler. O ortak 
veya üçüncü kişinin bu hususta vereceği kararm hakkaniyet ve 
nısfet kaidelerine aykırı olmaması şarttır. Bu kararın öğrenil
mesinden itibaren üç ayın geçmesi, kâr payının tamamen veya 
kısmen alınması yahut başka bir kimseye devredilmesi, zararın 
ödenilmesine başlanması gibi açık veya zımni kabulü gösteren 
hallerde; itiraz hakkı düşer. 

Kâr ve zararın taksimine dair olan karar hakkaniyet ve 
nısfet kaidelerine aykırı görüldüğü takdirde mahkemece iptal 
olunur. Bu halde kâr ve zararın taksimi hakkında Borçlar Ka
nununun 523 ncü maddesi hükmü uygulanır. 

YÜZ YETMÎŞÎNCÎ^MADDE — Her ortak; hesap yılı so
nunda tahakkuk eden kârdan kendisine düşen payı, ortaklığa 
ödünç olarak verdiği paranın ve eğer kararlaştırılmış ise koy-

/ / - idare işleri' 
nin §ümulü. 

III - Faiz ver-
me borcu. 

C) Denetleme. 

D) Kararlar. 

'E) Kâr ve 
zarar. 

I - Hesabın tes-
biti. 

11 -İsletme 
hakkı. 
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III * 0arar payt. 

V) Rekabet 
yasağı. 

İ - E§a#. 

II - Ayk%r% ha
reket. 

A) Ortakhğm 
mevcudiyeti. 

B) Temsil. 
I - Temsil salâhi
yetinin kime ait 

olduğu. 

duğu sermayenin faizlerini, ortaklık sözleşmesi gereğince hak 
ettiği ücreti, ortaklıktan istemek ve almak hakkını haizdir. 

YÜZ YETMİŞ B l R l N C l MADDE — Ortaklar oy birliğiy
le karar vermedikçe hiç bir ortak, sermayesinden eksilen kısmı 
tamamlamıya zorlanamaz. 

Sermayeden eksilen kısım, aksine karar yoksa, ileride hâ
sıl olacak kâr paylariyle telâfi olunur. 

YÜZ YETMİŞ İ K İ N C İ MADDE — Bir ortak; üyelerin
den bulunduğu ortaklığın yaptığı ticari işler nev'inden bir işi, di
ğer ortakların muvafakati olmaksızın kendi veya başkası hesa
bına yapamıyacağı gibi aynı nevi ticari işlerle meşgul bir ortak
lığa mesuliyeti tahdit edilmemiş ortak sıfatiyle de giremez. 

Kuruluşu anında bir ortaklığa giren ortağın, daha önce ku
rulmuş diğer bir ortaklığın da mesuliyeti tahdit edilmemiş üye
lerinden olduğunu diğer ortaklar bildikleri halde evvelki ortak
lıktan ilişiğinin kesilmesi hususu aralarında açıkça kararlaştı-
rılmazsa bu hali, kabul eylemiş sayılırlar. 

YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir ortak yukarıki 
hükme aykırı hareket edecek olursa, ortaklık, kendisinden za
rar ve ziyan istemekte veya zarar ve ziyana bedel o 
ortağm kendi namına yaptığı işleri ortakhk namına 
yapılmış saymakta, üçüncü kişiler hesabına yapmış oldu
ğu işlerden doğan menfaatlerin ortaklığa' bırakılmasını is
temekte, serbesttir. Bu hususlardan birinin tercihi, diğer ortak
lara aittir. Bu hak, bir muamelenin yapıldığını yahut ortak
lığın diğer bir ortaklığa girdiğini diğer ortakların öğrendikleri 
tarihten itibaren üç ay ve öğrenme tarihi nazara alınmaksızın 
muamelenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl sonra düşer. 

Yukarıki hükümler ortakların, ortaklığın feshini istemek 
hususundaki haklarını ihlâl etmez. 

ÜÇÜNCÜ K I S I M 
Ortaklığın ve ortakların üçüncü kişilerle olan münasebeti 
YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kolektif ortaklık 

üçüncü kişilere karşı tescil ile.beraber mevcut sayılır. 
işlerine tescilden önce başlamışsa ortaklık, 158 nci madde 

hükmü saklı kalmak şartiyle işe başlanılan günden itibaren 
mevcut sayılır. 

Ortaklığın yukarıki fıkralarda yazılı olan tarihten sonraki 
bir tarihte mevcut sayılacağına dair sözleşmeye konulan kayıt 
üçüncü kişilere karşı hükümsüzdür. 

YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Ortaklığı ortaklara 
ve üçüncü kişilere karşı temsil salâhiyet ve görevi, tescil ve ilân 
edilen sözleşmede aksine açık hüküm olmadıkça; 160 ncı madde 
gereğince ortaklık işlerini idare hak ve görevini haiz olanlara 
aittir. 
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?. ' YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Ortaklığı temsil sala-
; hiyetini haiz olan kimse, ortaklık konusuna giren lıer nevi iş ve 
* hukuki muameleleri ortaklık namına yapmak ve ortaklığın unva-
' 'nını kullanmak hakkını haizdir. Bu hakkı tahdit eden her şart, 
^hüsnüniyetle hareket eden üçüncü kişiler hakkında hüküm ifade 
. etmez. 
', Ancak ortaklık sözleşmesinin tescil ve ilân edilmiş olan kıs-
^mına göre ortaklığın ilzam edilebilmesi için mütaaddit ortak
lar ın imzasj şart küınmışsa, bu şart, üçüncü kişilere karşı da 
'muteberdir. 
•'' YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ' MADDE — Ortaklığı temsil 
salâhiyetini haiz olan kimseler tarafından, açık veya zımni 

; olarak ortaklık namına yapılmış olan muamelelerden dolayı, 
"J ortaklık, alacaklı ve borçlu olur. 

Bir ortağın ortaklığa ait görevlerini ifa zımnında işlediği 
haksız fiillerden doğan zararlardan ortaklık da doğrudan doğ-

', rüya mesuldür. 
YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Ortaklar, ortak

lığın borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve .bütün mal-
larile mesuldürler. 

Ortaklığa yeni giren kimse ortaklığın borçlarından, bunlar 
girme anından önce meydana gelmiş olsa bile, diğer ortaklarla 
birlikte müteselsilen ve bütün mallarile mesuldür. 

Yukarıki fıkralarda yazdı hükümlere aykırı olarak sözleş
meye konulan • kayıtlar, üçüncü kişiler hakkında hüküm ifade 
etmez. 

YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Ortaklığın borç 
ve taahhütlerinden dolayı önce ortaklık aleyhinde dâva açılır. 
Şu kadar ki ortaklığa karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış 
veya ortaklık feshedilmiş ise, yalnız ortaklar veya ortaklarla 
birlikte ortaklık aleyhine dâva açılabilir. 

Yukarıki hükümler, ortakların şahsi mallarına ihtiyati haciz 
koymaya mâni değildir. 

YÜZ SEKSENİNCİ MA DDE — Yalnız ortaklık aleyhinde 
alınmış olan bir ilâm, ortaklar hakkında icra edilemez. 

YÜZ SEKSEN BÎRÎNCÎ MADDE — Ortaklığın iflâsı ha
linde, ortaklık alacaklıları alacaklarun almadıkça, ortakların 
şahsi alacaklıları ortaklık inallarına müracaat edemezler. 

YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — Ortaklığm iflası, ortak
ların iflâsını gerektirmez. Ancak ortaklığm alacaklıları, masaca 
Ödenmiyen alacakları için ortaklara müracaat ederlerse borcu 
her hangi bir sebeple ödemiyen ortkların da iflâslarına karar 
verilebilir. 

Şu kadar ki, ortakların mallarına gerek âdi takip gerek iflâs 
yoiiyle müracaat olunursa bunların şahsi alacaklıları ile ortak
lık alacaklıları arasında bir takaddüm ve imtiyaz hakkı yoktur, 

/ / - Şümulü. 

III - Hükümleri. 

C) Ortaklık ala
caklılarının du-' 

rumu. 
t - Ortakların şah

si mesuliyeti. 

II • Mesuliyetin 
derecesi. 

III - İlâm. 

IV - İflâs. 
1. Ortaklığım/ 

iflâsı. 

2. Ortaklığın o* 
ortakların iflâsı. 
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3\ Ortakların 
haklan, 

V - Takas. 

Bununla beraber şahsi, alacaklılar arasında kanunen rüçlıan hak
kını haiz olanlar bu hususta diğerlerine takaddüm ederler. 

YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Ortaklığın iflâsı ha
linde ortaklar, koydukları sermayeler ve işlemekte olan faizler 
için masaya giremezler. Fakat işlemiş faizlerle ücretler ve 
ortaklık lehine yaptıkları masraflar için her hangi bir alacaklı 
gibi masaya girebilirler. 

YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Ortaklığa borçlu 
olan kimse bu borcunu ortaklardan birinde olan alacağı ile takas 
edemez. 

Kezalik bir ortak da şahsi alacaklısına olan borcunu ortak
lığın aynı kişideki bir alacağı ile takas edemez. 

Buna mukabil ortaklığın bir alacaklısı aynı zamanda ortak
lardan birinin şahsi borçlusu ise 179 ve 182 nci maddeler gere
ğince ortağın ortaklık borcundan dolayı şahsen takip edilebih. 
diği andan itibaren gerek ortaklık alacaklısı ve gerek ortak 
takas hakkını haizdirler. 

A) İnfisah. 
I - Sebepleri. 

1. Genel olarak. 

2, İstisnalar. 

3. Muhik se
bepler. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ortaklığın infisahı ve ortakların ayrılması 

YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Kollektif ortaklıklar 
Borçlar Kanununun 535 ve 536 ncı maddelerinde ve aşağıda ya
zılı sebeplerle infisah eder : 

1. Konkordato ile neticelenmiş olsa bile ortaklığın iflâsı; 
2. Ortaklık sermayesinin tamamı veya üçte ikisi zayi olup da 

tamamlanmasına veya geri kalan kısmı ile iktifaya ortaklarca 
karar verilmemiş olması; 

3. Diğer bir ortaklık ile birleşmesi; 
4. Ortaklığın tescil ve ilânı 157 nci maddede gösterilen süre 

içinde veya sonra yapılmamışsa, aradan ne kadar süre geçmiş 
oursa olsun ortaklardan her hangi birinin talebi üezrine ve noter 
marifetiyle diğer ortaklara ihtarname gönderilmiş olmak şar-
tiyle mahkemece feshe karar verilmiş olması. 

YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Ortaklık sözleşme
sinde sebebi açık olarak gösterilmeksizin genel olarak fesih 
sebeplerinden her hangi birinin vücudu halinde ortaklığın infisah 
etmiyeceğine dair olan şart muteber değildir. Şu kadar ki, ka
nunda muayyen istisnalar saklıdır. 

YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Ortaklığın kurulu
şunu mucip olan fiüî veya şahsi mülâhazaların ortaklık maksa
dının husulünü imkânsız veya güç kılacak surette ortadan kalk
mış olması, hususiyle : 

1. Bir ortağın, ortaklığın idare işlerinde veya hesaplarının 
tanzimi hususunda, ortaklığa ihanet eylemiş olması; 

2. Bir ortağın kendisine yüklenen esas görev ve borçlarını 
yerine getirmemesi; 

3. Bir ortağm şahsi menfaatleri için ortaklığın ticaret unva-
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Vniûi veya mallarını gereği gibi kullanmamış olması; 

4. Bir ortağın, uğradığı daimî bir hastalık veya diğer bir 
* gebepten dolayı, üstüne aldığı ortaklık işlerini yapmak için lü-
/ zumlu olan kabiliyet ve ehliyetini kaybetmesi; 

Gibi sebepler; Borçlar Kanununun 535 nci maddesinin 7 sa-
'• yxlı bendi gereğince fesih dâvasını haklı kılan sebeplerdir. 

J3u maddenin 1, 2 ve 3 sayılı bentleri gereğince fesih sebebi 
* meydana getirmiş olan ortağın dâva hakkı yoktur. 

YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Sermaye koyma 4. özel haller. 
* borcunun yerine getirilmemesinden dolayı fesih dâvası açabil- a) Sermaye koy-
•* mek için, ortağa önce noter vasıtasiyle bir protesto gönderilmek wa lorcunun ye-

lâzımdır. rine getirilme
mesi. 

YÜZ SEKESEN DOKUZUNCU MADDE — Sözleşmede &> Karine. 
Î" yazılı sürenin sona ermesinden sonra işlere devam etmek sure-
^ tiyle zımnen uzatılmış bulunan ve süresi bir ortağın hayatı ile 

tahdit edilmiş olan ortaklıklar, muayyen olmıyan süre ile kurul-
.' muş sayılırlar. 

YÜZ DOKSANINCI MADDE — Ortaklık- süresinin uza- 5. Ortakların sah-
tılması hakkında ortaklarca ittihaz olunan karara, ortaklardan si alacaklarının 
herhangi birinin şahsi alacaklısı tarafından itiraz olunabilir. durumu. 

İtirazda bulunabilmek için, alacaklının sahip olduğu alaca- a) Ortaklık süre-
: ğın icra kabiliyetini haiz olan bir ilâma veya sair bir resmî se- sinin uzatılması ha

nede dayanması ve kararın tescil ve ilânı tarihinden itibaren ni- Ünde itiraz hakkı. 
« hayet on beş gün içinde itiraz edildiğinin noter vasıtasiyle or-
• taklığa tebliğ edilmiş bulunması şarttır. Bu on beş gün içinde 

tebliğ yapılmazsa itiraz hükümsüz sayılır. 
Sürenin uzatılması hakkındaki karar tescil ve ilâiı edilmiş

se alacaklı her zaman bu karara itiraz edebilir. 
YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Bir ortağm şahsi b) Haciz koy-

alacaklısı, borçlunun şahsi mallarından ve bu kanunun 145 nci durma hakkı'. 
maddesi gereğince ortaklıktaki kâr payından alacağını alamaz-. • . 
sa, tasfiye halinde borçlu ortağa düşecek paya haciz koydurma-

" ya ve altı ay önce ihbar etmek ve hesap yılı sonu için hüküm ifa
de etmek şartiyle, ortaklığın feshini istemeye yetkilidir. 

Mahkemece feshe karar verilmezden önce ortaklık veya sair 
ortaklar borcu öderlerse, fesih dâvası düşer. 

YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE — iflastan başka bir se- // - Hükümleri. 
bepten dolayı ortaklığın infisahı halinde ortaklar keyfiyeti tes- i- Tescil ve ilân. 
cil ve ilân ettirmekle mükelleftirler. 

Ortaklığın feshi bir ortağm ölümünden ileri gelmişse tescil 
ve ilân dilekçesi, ölünün mirasçılariyle birlikte bütün ortaklar,, 
mirasçıların iştiraki mümkün olmıyan hallerde sağ kalan ortak
lar taraf rndan verilir. 

YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıdaki madde •*. Ortakların İda-
hükmü saklı kalmak şartiyle ortaklık işlerini idareye salahiyetli r* hakkının sona 
olanlar, infisah halindeki ortaklık nam ve hesabına muamele ya- trmesi. 
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3. Geçici idare. 

B) Ortakların 
ortaklıktan ay

rılması. 
I - Haller. 

1. Bir ortağın 
ölümü. 

2. Bir ortağın ha
cir altına alınma

sı veya iflâsı. 

3. Muhik sebepler. 

4. Feshin ihbarı. 

pamazlaT, aksi takdirde bu gibi muamelelerden müteselsile^ 
ve dudutsıız olarak borçlu olurlar. Şu kadar ki, fesih keyfiyeti. 
usulü dairesinde tescil ve ilân edilmedikçe bütün ortakların 
üçüncü kişilere karşı mesuliyetleri bakidir. 

YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Borçlar Kanu
nunun 537 nci maddesi hükmü bir ortağın hacir altına 'alınması' 
veya iflâsına karar verilmesi halinde de uygulanır. 

YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Ortaklık sözleşme: 
sinde ortaklığın ölen ortağın mirasçılariyle devam edeceğine 
dair .açık hüküm yoksa, mirasçılar diğer ortakların oybirliğiyle 
verecekleri karar ile ortaklık kendi aralarında devam edebilir. 
Mirasçılar veya içlerinden biri ortaklıkta kahnaya razi olmaz-' 
larsa, diğer ortaklar ölen ortağın payı üzerindeki miras hissele
rini razı olmıyan mirasçılara vermek suretiyle onları ortaklık
tan çıkarır ve ortaklığa devam edebilirler. 

Ortaklığın, ölen ortağın mirasçılariyle diğer ortaklar ara
sında devam edeceği hakkında ortaklık sözleşmesinde açık hü
küm. varsa; mirasçılar kolektif sıfatiyle ortaklığa devam etmek 
veya etmemek hususunda serbesttirler. Ortaklığın devamını 
isterlerse, diğer ortaklar kabule mecburdurlar. Ancak kolektif 
sıfatiyle ortaklıkta kalmak istemiyen mirasçı ölen ortağın pa-
ymdan kendisine düşen miktar ile komanditer olarak ortaklığa 
kabul edilmesin^ teklif edebilir. Diğer ortaklar bu teklifi kabul 
ve ret hususunda serbesttirler. Mirasçılar kolektif sıfatiyle 
ortaklığa dâhil olup olmıyacaklarmı ortağın ölümü tarihinden 
itibaren üç ay içinde ortaklığa bildirmeye mecburdurlar. Bu 
süre içinde mirasçılar komanditer sıfatiyle ortaklıkta kalırlar. 
Bu sürenin geçmesinden sonra komanditer sıfatiyle ortaklığa 
girmemiş olan mirasçılar kolektif ortak sıfatını muhafaza 
ederler. 

YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Ortaklardan birinin 
iflâs etmesi veya hacir altına alınması halinde, ortaklık sözleş
mesinde aksine açık bir hüküm olmadıkça, mahcur veya müflis 
ortak ortaklıktan çıkarılabilir. Bu takdirde ortaklık diğer ortak
lar arasında devam eder ve mahcur veya müflis ortağın payı., 
kanuni mümessile veya masaya ödenir. 

YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Bir ortağın şahsına 
ait sebeplerden dolayı ortaklığın feshi talep olunabilen hallerde, 
diğer bütün ortakların talebi üzerine, mahkeme, o ortağın çıka
rılması suretiyle ortaklığın idamesine karar verebilir. 

Mahkeme böyle bir talebi incelerken ortakların dayandıkları 
sebep ile beraber meselenin diğer cihetlerini de göz önünde 
tutarak takdir hakkını kullanır. 

YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Süresi belli olmı
yan ortaklıklarda ortaklardan biri feshi ihbar ettiği takdirde, 
diğer ortaklar feshi kabul etıniyerek o ortağı çıkarıp ortaklığın 
kendi aralarında' idamesine karar verebilirler. 
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Aynı hükiyn, bir ortağın şahsi alacaklısının 190 veya İ91 nci 

maddeler, gereğince itiraz veya fesih hakkını kullanması halle
rinde de caridir. İdame kararı alacaklıya tebliğ edilir ve borçlu 
ortak hesap yılı sonunda ortaklıktan çıkarılır. 

YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Ortaklık yalnız 
iki kişiden ibaret ve bunlardan birisinin ortaklıktan çıkarıl-, 
masını gerektiren muhik sebepler mevcutsa, mahkeme, diğer 
ortağın .talebi üzerine fesih ve tasfiyeye hükmetmeksizin ortak
lığa ait bütün iş ve muameleleri, mevcudu, alacak ve borçlariyle 
beraber davacı ortağa terk ve tahsis edebilir. Bu halde, çıkarı* 
lan ortak hakkında 204 ncü madde hükmü uygulanır. 

İ K İ YÜZÜNCÜ MADDE— İki kişiden ibaret olan bir ortak
lıkta ortaklardan birinin şahsi alacaklisı 190,191 ve 198 nci mad
delere göre haiz olduğu itiraz veya fesih hakkını kullanır veya 
ortaklardan biri iflâs ederse, diğer ortak, 199 ncu madde hüküm
lerinden faydalanabilir. • 

İKİ YÜZ BİRİNCİ MADDE — Bir ortağm ortaklıktan çık
ması veya çıkarılması halinde, ortaklar keyfiyeti tescil ve ilân 
ettirmekle mükelleftirler. 

Ortağm çıkması veya çıkarılması bir ortağm ölümünden ileri 
gelmişse 192 nci maddenin 2 nci fıkrası uygulanır. 

Bir ortağm ortaklıktan çıkarılması ve çıkması üçüncü kişi
lere karşı ancak tescil ve ilân tarihinden itibaren muteber olur. 

Çıkan veya çıkarılan ortak, keyfiyetin tescil ve ilân tarihine 
kadar vukubulan ortaklık muamelelerinden üçüncü kişilere 
karşı mesuldür. v . 

İKİ YÜZ İKİNCİ MADDE — Ortaklıktan çıkanlan veya çı
kan ortağm payı, sözleşmede aksine açık hüküm yoksa, çıkma
nın talep olunduğu veya ortağm çıkarıldığı tarihteki ortaklık 
mevcudu esas ittihaz olunarak tesbit ve tâyin olunur. 

İKİ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Çıkarılan veya çıkan ortak 
yukarıki madde gereğince tesbit ve tâyin olunan payını ortak
lıktan ancak nakden alabilir. 

5. tki ki§üik or
taklıkta. 

a) Muhik se
bepler. 

b) Diğer se
bepler. 

II - Hükümler. 
1. Tescü. 

2. Ayrılan orta
ğın payı. 

a) Hesap tarzı, 

b) ödeme tarzı. 

İKİ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Çıkarüan veya çıkan orta- e) ödeme zamanı 
ğm 202 nci maddede yazılı esaslara göre tesbit ve tâyin edilecek 
payı, sözleşmede muayyen tarihte ve sözleşmede açık hüküm 
yoksa ayrümâdan sonra ilk yapılacak bilanço zamanında ödenir. 

Çıkarılan çeya çıkan ortak ayrılma tarihinden önce girişilen 
işler tasfiye edilmedikçe ortaklıktaki sermaye payım alamaz. 

İKİ YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Çıkarüan veya çıkan ortak, 
ayrılmadan önce başlanmış olan işlerin doğrudan doğruya neti
celeri olan hak ve borçlara iştirak eder. 

Çıkarılan veya çıkan ortak, evvelce başlanılmış olan işlerin 
kalan ortaklar tarafmdan faydalı, sayılacak surette tamamlan
masına ve sonuca bağlanmasına engel olamazlar. Şu kadar ki, 
bahsolunan işlerin derhal tasfiyesi kabil olmadığı takdirde çıkan 

d) Tamamlanma
mış işler. 
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A) Genel hü
kümler. 

I - Sözleşme ser
bestisi. 

1. Esas. 

2. Ortakların 
kararları: 

II - Tüzel kişili
ğin devamı. 

III - İflâs. 

IV - Ortaklık ala
caklılarının rüç-

han hakkı. 

B) Tasfiye me
murları. 

I - Genel olarak. 

II - Seçim ve 
tâyin. 

veya çıkarılan ortak, her hesap yılı sonunda o yıl içinde bitiri •••" 
len işlerin hesaplarını istiyebileceği gibi cari muamelelerin oza-
manki durumu* hakkında ortaklardan izahlar dahi istiyebilir. 

BEŞİNCİ KESİM 
Tasfiye 

İKİ YÜZ ALTINCI MADDE — Ortaklık sözleşmesinde 
açık hükümler bulunmıyan hâllerde tasfiye işleri bu kısım hü
kümlerine göre yapılır. 

ÎKI YÜZ YEDİM)! MADDE — Tasfiye memurtaı, tas-
e zamanında ortakların tasfiyeye mütaallik oybirliğiyle ver

dikleri kararlara göre hareket eder. 
Tasfiye memurlarının tâyini ve azli veya onlara verilecek tali

matla ilgili kararlara iştirak hakkı, bir ortağın iflâsı halinde 
iflâs idaresine; ölümü halinde, mirasçılara ve hacir altına alın
ması halinde, kanuni mümessile aittir. Mirasçılar bu hususta 
oybirliğiyle bir mümessil tâyin ederler. Oybirliği hâsıl olmadığı 
takdirde mümessilin tâyini mahkemeye aittir. 

Ortaklarla tasfiye memurları arasında çıkan ihtilâflar, basit 
muhakeme usulüne göre incelenir. Tasfiye memurları ve ortak
lar dinlenir. Kararın en kısa bir zamanda verilmesi lâzımdır. 
Bu husustaki kararlar kesindir. 

İKİ YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Kolektif ortaklıklar, 
infisah halinde dahi tasfiye işlerinin bitirilmesine kadar tasfiye 
işleri çerçevesi içinde tüzel kişi olarak varlığını muhafaza eder. 

İKİ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Bir kolektif ortak
lığın tasfiye halinde bulunması, iflâsına engel olmaz. Şukadar ki 
tasfiye işleri tabiî yolunda yürüyen ve mevcutları borçlarının 
ödenmesine yeten bir ortaklığın iflâsına karar verilemez. 

İ K İ YÜZ ONUNCU MADDE — Kolektif ortaklık alacak
lılarının ortaklık malları üzerinde ortakların şahsi alacaklıları
na karşı haiz oldukları rüçhan hakları, ortaklığın infisahından 
sonra dahi devam eder. 

İKİ YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — İflâstan başka haller
de bir kolektif ortaklığın tasfiyesi, tasfiye memurlarına aittir. 

İ K İ YÜZ ON İKİNCİ MADDE — Tasfiye memurları, or
taklık sözleşmesiyle veya sonradan ortaklarca verilen bir ka
rarla yahut ortaklığın infisahından sonra ortakların oybirliğiy
le seçilir. 

Birinci fıkra hükümlerine uygun olarak bir tasfiye memuru 
seçihnemişse, bütün ortaklar veya bunların kanuni mümessil
leri tasfiyeye memur sayılır. Bununla beraber ortaklardan bi
rinin talebi üzerine ait olduğu mahkeme tasfiye halindeki ortak-



İlk için tasfiye memurları tâyin eder. 
Gerek ortakların seçecekleri gerek mahkemenin tâyin eyliye-

ceği tasfiye memurlarının ortaklardan veya üçüncü kişilerden 
olması caizdir. 

Î K Î YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Tasfiye memurları 
ortaklık sözleşmesiyle veya infisahtan önce ortaklarca verilen 
bir kararla ortaklar arasından seçilmişlerse, ancak kendileri da
hi dâhil olmak şartiyle bütün ortakların oybirliğiyle azledile-
bilirler. Oybirliği olmadığı takdirde, ortaklardan herhangi bi
rinin talebi üzerine makbul sebeplerden dolayı mahkemece azlo
lunabilirler. 

ÎKÎ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — İnfisahtan sonra 
ortaklar arasından seçilen tasfiye memurları, diğer ortakların 
oybirliğiyle azledilebilirler. Oybirliği olmadığı takdirde ortak
lardan herhangi birinin talebi üzerine makbul sebeplerden do
layı mahkemece azlolunabilirler. 

Î K Î YÜZ ON BEŞÎNCÎ MADDE — Ortak ohnıyan tasfi
ye memurları, ortaklık sözleşmesi veya sonradan verilen bir 
kararla yahut ortaklığın infisahından sonra seçilmiş olsalar bi
le, herhalde ortakların oybirliğiyle azlolunabilirler. Oybirliği 
hâsıl olmadığı takdirde, ortaklardan herhangi birinin talebi üze
rine makbul sebeplerden dolayı mahkemece azlolunabilirler. 

Î K Î YÜZ ON ALTINC MADDE — Mahkemenin tâyin et
tiği tasfiye memurunun azli münhasıran mahkemeye aittir. Or
taklardan her biri, makbul sebeplere dayanarak azil talebinde 
bulunabilir. 

ÎKÎ YÜZ ON YEDÎNCÎ MADDE' — Ortaklık sözleşmesi 
veya sonradan ittihaz olunan kararla tasfiye işlerini yalnız ba^ 
sına idareye mezun kılınmamış olan tasfiye memurlarının bir
likte hareket etmeleri gerekir. 

Yalnız başına harekete mezun iseler, keyfiyet usulü daire
sinde tescil ve ilân olunur. 

Î K Î YÜZ ON SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bir tasfiye memu
ru görevini diğer bir tasfiye memuruna veya üçüncü kişilere 
devredemez. Şu kadar ki, bâzı muayyen iş ve muameleleri ifa 
için içlerinden birini veya bâzılarını yahut başka bir kişiyi tev
kil edebilirler. 

- Tasfiye halinde 
temsil salâhiyeti, 

ÎKÎ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE 
bulunan ortaklığı mahkemelerde ve hariçte 
tasfiye memurlarına aittir. 

Tasfiye memurları ortaklık için faydalı gördükleri takdirde; 
sulhe, kabule ve tahkime de salahiyetlidirler. 

Tasfiye halinde bulunan kolektif ortaklık namına tanzim 
olunan bütün evrak ve senetlerin «tasfiye halinde bulunan filân 
ortaklığın tasfiye memurları» ibaresi ilâve edilmek suretiyle 
tasfiye memlrları tarafından imzalanması şarttır. 

III - Azil. 
i. Ortak olan tas
fiye memurları. 

a) İnfisahtan ön
ce tâyin olunanlar. 

b) İnfisahtan son
ra tâyin olunanlar. 

2. Ortak olmıyari 
tasfiye memurlan. 

3. Mahkemece tâ
yin olunan tasfi

ye memurlan. 

IV - Muamele 
tarzı. 

1. Birlikte ha
reket. 

2. Ba§kasmın 
tevküi. 

3. Temsü. 
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Yalnız başına 
hareket. 

3. Salâhiyetlerin 
genişletilmesi ve
ya daraltılması. 

V * Tescil ve ilân. 

VI - Ücret 

VII ' Mesuliyet 

C) Tasfiye işleri. 
I - Muhafaza ted^ 

birleri, 

II • Defter tutma 
mükellefiyeti. 

1. Başlangıç en
vanteri ve bi

lançosu. 

Bir tasfiye memnrunun görevini ifa zımnında işlediği haksız 
fiillerden doğan zarardan ortaklık rhesuldür. 

ÎKÎ YÜZ YÎRMÎNCÎ MADDE — Üçüncü kişiler tarafın
dan yapılacak teklif, icap, ihbar, ihtar ve tebliğ gibi beyanların, 
tasfiye memurlarından yalnız birine karşı ifası kâfidir. 

Ortaklığın menfaatleri için tehlike düşünülen işlerde, husu-
sile kanun yollarına gidilmesinde, tasfiye memurlarından yalnız 
birinin icra ettiği iş ve muameleler muteberdir. 

ÎKİ YÜZ YÎRMÎ BÎRİNCÎ MADDE — Tasfiye memur
larının. kanunen haiz oldukları salâhiyetler, tâyin suretlerine 
göre ya ortaklar tarafından oybirliğiyle veya mahkemece veri
len karar ile genişletilebileceği gibi daraltılabilir. 

Tescil ve ilân olunmadıkça salâhiyetlerin daraltılması, hüsnü
niyet sahibi üçüncü kişiler hakkında hükümsüzdür. 

ÎKÎ YÜZ YÎRMI ÎKÎNCÎ MADDE — Tasfiye memurla
rının tâyin, tebdil ve azillerile haiz oldukları salâhiyetlere dair 
ortaklık sözleşmesinin hükümleri ve ortaklar veya mahkeme 
tarafından verilen kararlar tescil ve ilân olunur. 

ÎKÎ YÜZ YÎRMI ÜÇÜNCÜ MADDE ~- Ortaklar arasın
dan seçilen tasfiye memurları, sözleşmede veya sonradan veril
miş bir kararda tesbit edilmediği takdirde, ücret alamazlar. 

Ortak olmıyanlardan tâyin edilen tasfiye memurları, ücret 
kararlaştırılmasa bile halin icabına göre mahkemece takdir edile
cek münasip bir ücret istiyebilirler. 

ÎKÎ YÜZ YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kanunun bu 
kısmında yazılı hükümlere aykırı hareket eden tasfiye memur
ları ortaklara ve üçündü kişilere karşı müteselsilen mesul olduk-

"lan gibi tâyin ve istihdam ettikleri kimselerin bu kısımdaki 
hükümlere ay kın muamelelerinden dolayı, ortaklara ve üçüncü 
kişilere karşı da müteselsilen mesuldürler. 

ÎKÎ YÜZ YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Tasfiye memur-
lan, tasfiye halinde bulunan ortaklığın bütün mal ve haklarının 
muhafazası için basiretli bir iş adamı gibi gerekli tedbirleri al
makla mükelleftirler. 

ÎKÎ YÜZ YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Tasfiye memür-
lan, önceden seçilmişlerse ortaklığın infisahını; ve sonradan 
ortaklar tarafından seçilmiş veya mahkemece tâyin olunmuş-
larsa seçim ve tâyinlerini' mütaakıp; ortaklık işlerini gören kim
seleri davet ederek onlarla birlikte, icabetmedikleri halde yalnız 
basma ortaklığın malî durumunu gösteren bir envanter ile bir 
bilanço tanzim ederler. Tasfiye memurları lüzum gördükleri 
takdirde, ortaklık mallarına değer biçmek için eksperlere müra
caat edebilirler. Tanzim olunan envanter ile bilanço, tasfiye 
memurlan da hazır bulunduklan halde, ortaklık işlerini idare 
edenler tarafmdan imzalanır. 

Envanter ve bilançonun imzasından sonra, tasfiye memurları 
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%. DefHrler. 

3. Son büânçe. 

4. 

III 

Saklama met* 
buriyeti 

* Tasfiyenin 
gayesi 

infisah halinde bulunan ortaklığın envanterde yazılı bütün mal
ları ile evrak ve defterlerine el korlar. 

İKİ YÜZ YÎRMI YEDİNCİ MADDE — Tasfiye memur
ları tasfiye muamelelerinin salâmetini sağlamak için gereken 
defterleri tutmakla mükelleftirler. 

IKÎ YÜZ YÎRMÎ SEKİZİNCİ MADDE — Tasfiyenin so
nunda, tasfiye memurları ortaklarm sözleşme veya kanun hü
kümlerine göre sermaye ile kâr ve zarardaki paylarını ve diğer 
haklarını gösteren bir bilanço tanzim ederek ortaklara tebliğ ile 
mükelleftirler. Ortaklar bir ay içinde mahkemeye müracaatla 
itiraz etmezlerse, bilanço kesinleşmiş olur. Bundan sonra ortak
lar, kendilerine düşen payları almaktan imtina ettikleri tak
dirde tasfiye memurları, bu payları her ortağın namına ayrı 
ayrı 235 nci maddede gösterilen bankalardan birine yatırırlar. 

İKİ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Tasfiyenin 
sonunda evrak ve defterlerin saklanması hakkında 68 nci madde 
hükmü uygulanır. 

İKİ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Tasfiye memurları or
taklığın devamı zamanında başlanmış olup da henüz neticelen
dirilmemiş olan iş ve muameleleri tamamlamaya, ortaklığın borç 
ve taahhütlerini yerine getirmeye, ortaklığın alacaklarını tah
sile ve mevcut mallarını paraya çevirmeye kısaca, safi mevcudu 
elde etmeye yarıyan bütün iş ve muameleleri yapmıya mecbur
durlar. 

İKİ YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Tasfiye memurları 
tasfiyenin icaplarından olmıyan yeni bir muamele yapamazlar. 
Aksi takdirde bu türlü muamelelerden dolayı ortaklara karşı 
müteselsilen mesuldürler. 

ÎKİ YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE — Tasfiye memurları, 
ortaklığın konusunu teşkil eden muamelelere; tasfiye ortaklar 
arasında kararlaşmışsa ortakların oybirliğiyle ve mahkemece 
karar verilmişse ortakların oybirliği ve mahkemenin de tasvi-
bile geçici olarak devam edebilirler. 

İKİ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tasfiye memurları. V - Malların para-
infisah halinde ortaklığa ait menkulleri, halin icabına göre ya ya çevrilmesi. 
artırma suretiyle veya pazarlıkla satabilirler., Oybirliğile ve- • •*• Ayn ayn 
rilen bir kararla ortaklar başka bir satış şeklini tesbit etme- - satış. 
dikleri takdirde gayrimenkuller ancak İcra ve İflâs Kanununun 
ilgili hükümleri dairesinde ve artırma yolile satılabilir. 

İlgililer arasında küçüğün veya hacir altına alınmış bir kim
senin bulunması bu hükmün uygulanmasına mâni değildir. 

IV - Yeni işler. 
t. Esâs, 

Z. İstisna. 

İKİ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ortaklar oybir-.. 
ligiyle karar vermedikçe tasfiye memurları ortaklık mallanın 
toptan satamazlar. 

Toptan satış. 



3. Paranın yatı
rılması. 

VI - Borçların 
ödenmesi. 

VII - Ortakların 
munzam ödemeleri. 

VIII - Tasfiye ba
kiyesinin dağıtıl

ması. 
1. Geçici ödemeler. 

2. Son dağıtma. 

IX - Ortakların 
kontrol hakkı. 

1. Bilgi istemek 
hakkı. 

2. Defterleri in
celeme hakkı. 

X - Tasfiyenin 
sonu. 

İKİ YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Tasfiye memurları, 
tasfiye sırasında elde edilen paraların bin liradan fazlasını, 
Merkez Bankasına ve Merkez Bankası bulunmayan yerlerde mu
teber bir bankaya ortaklık adma yatırmaya mecburdurlar. 

ÎKt YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Tasfiye halinde bu
lunan bir kolektif ortaklığın vâdesi henüz gelmemiş olan borç
larını tasfiye memurları iskontonun tenzili suretiyle derhal öden
meye ve alacaklılar da bu ödeme tarzını kabule mecburdurlar. 

İKİ YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bir kolektif ortak
lığın mevcudu borçlarının tamamına yetmediği takdirde,, kalan 
borçların ödenmesini sağlamak için tasfiye memurları ortaklara 
müracaat edebilirler. 

İKİ YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Tasfiye memur
ları, alacaklıların ve ortakların ilerde tahakkuku muhtemel olan 
hak ve alacaklarına yetecek miktarı alikomak şartiyle mevcut 
parayı geçici olarak ortaklar arasında dağıtabilirler. 

ÎKt YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Ortaklığın safi 
mevcudu, ortaklık sözleşmesine veya sonradan verilecek karara 
göre tasfiye memurları tarafından dağıtılır. Sözleşmede aksine 
açık hüküm veya ortaklarm kararı olmadığı halde dağıtma para 
olarak yapılır. 

İKİ YÜZ KIRKJNCI MADDE — Tasfiye memurları, or
taklara, tasfiye işlerinin durumu hakkında her zaman bilgi ve 
istedikleri takdirde bu hususta imzalı bir belge vermeye mec
burdurlar. 

Tasfiye memurları tasfiyenin sonunda tasfiye iş ve muame
lelerine dair ortaklara hesap vermeye mecburdurlar. 

İKİ YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Tasfiye memurları, 
talep üzerine ortaklığa ve tasfiyeye ait olan bütün defterleri ve 
evrakı tasfiye muamelesinin yapıldığı yerde ortaklara göster 
meye mecburdurlar. Ortakların bu ̂ defter ve evraktan suret 
almalarına tasfiye memurları engel olamazlar. 

İKİ YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE — Tasfiyenin sona er
mesi üzerine, ortaklık ticaret unvanının sicilden silinmesi için 
keyfiyet tasfiye memurları tarafından ticaret siciline tescil ve 
ilân ettirilir. 

A) Tarifi. 

Üçüncü Bölüm »" 
Komandit ortaklar 

BİRİCİ KISIM 
Ortaklığın mahiyet ve kuruluş şekli 

İKİ YÜZ^ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Ticari bir işletme
yi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadiyle kurulan ve or-



Uygulanacak 
hükümler. 
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taklarından bir veya bir kaçının mesuliyeti ortaklık alacakları
na karşı tahdit edilmemiş ve diğer ortak veya ortakların mesuli
yeti muayyen bir sermaye ile tahdit edilmiş olan ortaklık ko
mandit ortaklıktır. 

Komandite ortakların gerçek kişi olmaları lâzımdır. Tüzel 
kişiler « komanditer » ortak olabilirler. 

Î K Î YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kısımdaki B) 
özel kaideler saklı kalmak şartiyle kolektif ortaklığa dair (154 -
158) nci maddeler hükümleri komandit ortaklıklar hakkında da 
uygulanır. 

Î K Î YÜZ KIRK BEŞÎNCÎ MADDE — Ortaklığın koman- O) Sözleşme. 
dit olup olmadığı sözleşme hükümlerine göre tâyin olunur. Or- I - Tefsir. 
taklar tarafından ortaklîğa verilen ad ve vasıf yalnız basma o 
'ortaklığın tipini tâyine esâs olamaz. 

Bir ortaklığın komandit olduğu tâyin edilemediği halde o or
taklık kolektif sayılır. 

Î K Î YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Bir komandit or- U - Komanditerin 
taklık sözleşmesine (155) nci maddede gösterilen hususlardan sermaye koyma 
başka komanditerlerin öz ve soyadları ve her birinin koydukları 
veya koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarları yazılarak 
tescil ve ilân ettirilir. 

Bir komanditer şahsi emeğini ve ticari itibarını sermaye ola
rak koyamaz. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

borcu. 

Ortaklar arasındaki münasebet 
Î K Î YÜZ KIRK YEDÎNCÎ MADDE — Komandit ortak

lıklarda ; ortakların birbirleriyle olan münasebetleri hakkında; 
sözleşme, sözleşmede kararlaştırılmış olmıyan hususlarda, bu 
kısımda yazılı olan hükümler saklı olmak şartiyle, kolektif or
taklıklara dair olan (159 - 173) ncü maddeler hükümleri uygu
lanır. 

Î K Î YÜZ KIRK SEKÎZÎNCÎ MADDE — Komanditerler, 
ortaklık işlerini görmeye mezun ve mecbur olmadıkları gibi ida
re hakkını haiz olanların salâhiyetleri içinde gördükleri işlere de 
engel olamazlar. Şu kadar ki, idare hakkını haiz olanların sa
lahiyetleri dışında kalan hususlar hakkında, oy verebilirler. 

Î K Î YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Her koman
diter iş yılı sonunda ve iş saatleri içinde ortaklığın envanteriy-
le bilanço muhteviyatını ve bunların sıhhatini incelemeye me
zundur. Bu incelemeyi bizzat yapabilecekği gibi eksper marife
tiyle de yapabilir. Eksperin- şahsı hakkında bir itiraz derme-
yan edilirse komanditerin talebi üzerine mahkeme tarafın
dan bir bilirkişi tâyin olunur. Bu karar kesindir. 

önemli sebeeplerin bulunması halinde, mahkeme, komandi
terin talebi üzerine ortaklığın işlerini ve mevcudunu bizzat veya 

A) Sözleşme ser
bestisi. 

B) Komanditer
lerin hukuki 

durumu. 
I - t dar e. 

II - Denetleme. 
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/ / / Rekabet ya
sağı. 

IV 
1. 

- Kâr ve zarar. 
Genel olarak. 

2. Geri verilmesi 
mecburi olmıyan 

faizler ve kâr 
payları. 

a) Usulüne göre 
tahakkuk ettiril

miş olanlar. 

b) Usulsüz tahak
kuk ettirilmiş 

olanlar. 

1 nci fıkra gereğince bilirkişi marifetiyle incelenmesine her va
kit izin verebilir. 

Yukarıki fıkralar hükümlerine aykırı sözleşmeler muteber 
değildir. 

ÎKÎ YÜZ ELLÎNCÎ MADDE — Kolektif ortakların ortak
lık konsunu teşkil eden muamelelerin aynını yapamıyacaşlarma 
dair olan 172 nci madde hükmü komanditerler hakkında uygu
lanmaz. Fakat komanditler, ortaklık konusunu teşkil eden iş
lerle uğraşacak bir işletme açar veya böyle bir işletme açan bir 
kişi ile ortaklaşır veyahut bu yolda bir ortaklığa dâhil olurlarsa 
komandit ortaklığın evrak ve defterlerini incelemek hakkını 
kaybederler. 

ÎKÎ YÜZ ELLÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Komanditer ortak
lar iş yılı sonunda tahakkuk eden kâr paylarını ve sözleşmede 
kararlaştırılmış olan faizleri nakden alırlar. Fakat koydukları 
sermayeler her hangi bir sebeple azalmış ise noksanı tamamla
nıncaya kadar kâr ve faizi istiyemezler. Şu kadar ki, gelecek 
yıllarda elde edilecek kâr paylarından sermayenin noksanı ta
mamlandıktan sonra artan kısmından ilk önce evvelki yıllara 
ait birikmiş faizler ödenir. 

ÎKÎ YÜZ ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Komanditler, önce 
aldıkları ve usulüne göre tahakkuk ettirilmiş faiz ve kâr payla
rını ortaklığın, sonradan vûkubulan zararmı telâfi için geri ver
meye mecbur tutulamazlar. 

ÎKÎ YÜZ ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — komenditerler, şek-
len muntazam ve kâr gösteren bir bilançoya göre hüsnüniyetle 
aldıkları ve fakat usulsüz tahakkuk ettirilmiş kâr paylarını veya 
sözleşme ile kararlaştırılmış olan faizleri geri vermeye mecbur 
tutulamazlar. 

V - Üyeliğin Î K Î YÜZ ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Komanditer, 
intikali. ortaklıktaki payını başkasına devredebilir. Fakat devre diğer 

ı. Devir halinde, ortaklar muvafakat etmemişlerse Borçlar Kanununun 532 nci 
maddesi uygulanır. 

2. ölüm halinde. 

A) Uygulanacak 
hükümler. 

Î K Î YÜZ ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — ölen bir komandi
terin yerine mirasçıları geçer. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Ortaklığın ve ortakların üçüncü kişilerle olan münasebetleri 

Î K Î YÜZ ELLÎ ALTINCI MADDE — Ortaklık ve ortak
ların üçüncü kişilerle olan münasebetlerinde, bu kısımdaki özel 
kaideler saklı kalmak şartiyle, kolektif ortaklığa dair 174 - 184-
ncü maddeler hükümleri uygulanır, 



B) Ortaklığın 
temsili. 

C) Komanditerin 
mesuliyeti. 

I - Genel olarak. 

II - istisnalar. 
1. Adı ortaklık 
unvanına dâhil • 
olan komandite*. 

2. Ortaklık namı
na muamelede bu
lunan komanditer. 

— îöâ — 
Î K t YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — Komandit ortak

lıkların idare ve temsili, komandite ortaklara aittir, idare hak
kının ve temsil salâhiyetinin hududu kolektif ortaklıklar hakkın
daki hükümlerle muayyendir. 

Komanditerler, ortaklığı temsil ve idare salâhiyetini haiz 
değildirler. Şu kadar ki, ortaklık sözleşmesinde aksine açık 
hüküm olmamak şartiyle komanditer ortak; yalnız ticari mü
messil, ticari vekil veya ticari memur olarak tâyin edilebilir. 

I K I YÜZ ELLÎ SEKİZİNCİ MADDE — Bir komandi
terin mesuliyeti koyduğu veyahut taahhüt eylediği sermaye mik
tarını aşamaz. 

İKİ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Âdi ortaklık 
unvanına dâhil olan komanditer, üçüncü kişilere karşı koman
dite bir ortak gibi mesul sayılır. 

İ K İ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Ticari mümessil, ti
cari vekil veya ticari memur olarak hareket ettiğini açıkça bil
dirmeksizin ortaklık namına muamelelerde bulunan komandi
ter, bu muamelelerden dolayı hüsnüniyet sahibi üçüncü kişilere 
karşı komandite bir ortak gibi mesul olur. 

Komanditerlerin işlerin idaresine müdahaleyi tazammun et-
miyecek veçhile rey ve nasihat vermeleri ve ortaklığm iş ve mu
ameleleri üzerinde haiz oldukları denetleme haklarını kullan
maları ve kanunda yazılı hallerde idare işlerini gören kimsele
rin tâyin ve azillerine iştirak eylemeleri ve ortaklık içinde tâli 
hizmet ve memuriyetlerde istihdam edilmeleri, komanditer vas
fına halel vermez. 

İ K İ YÜZ ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Komanditerler, 
koymayı taahhüt ettikleri sermayelerin zimmetlerinde kalan kıs
mına kadar ortaklığm alacaklılarına karşı" mesuldürler. Fakat 
alacaklılar, ortaklık infisah halinde bulunmadıkça veya ortaklık 
aleyhine vukubulan icra takibatı semeresiz kalmış olmadıkça 
komanditerlere müracaat edemezler. 

Ortaklığın iflâsı halinde alacaklıların haiz oldukları haklar 
iflâs masasına geçer. 

Komanditerler üçüncü kişilere karşı, koymayı taahhüt ettik
leri sermayeyi aşan bir miktara kadar mesuliyeti üzerlerine al
dıklarım yazı ile beyan veya ilân etmişlerse bahsi geçen kişilere 
karşı bu meblâğ miktarınca mesul sayılırlar. 

I K I YÜZ ALTMIŞ iKlNCl MADDE — Bir komanditer 2. Sermayenin 
sermayesini, 252 ve 253 ncü madde hükümleri saklı kalmak şar- azalması. 
tiyle, gerek doğrudan doğruya ve gerek faiz veya kâr payına 
mahsup için dolayısiyle tamamen veya kısmen geri alamıyacağı 
gibi; sermayesi her hangi bir sebeple azalmışsa noksanı tamam
lanıncaya kadar faiz veya kâr payını almaktan memnudur. 
Aksi halde komanditer aldığı para kadar ortaklığm alacakları
na karşı 261 nci maddenin 1 nci fıkrası gereğince mesul olur. 

III - Alacaklıların 
durumu. 

1. Takip imkânı. 



#" 

3. tflâs. 
a) Ortaklığın 

iflâsı. 

b) Komanditeîe-
rin mesuliyeti. 

— ilâ — 
Î K Î YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir komandit 

ortaklığın iflâsı halinde ortaklık alacaklıları alacaklarını alma
dıkça, ortakların şahsi alacaklıları ortaklık mallarına müracaat 
edemezler» 

Komanditerlerin koydukları sermaye dahi, ortaklık alacak
lılarının 1 nci fıkrada yazılı olduğu gibi tercihan haklarını elde 
edecekleri mallardan sayılır. 

Î K Î YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ortaklığın 
mevcudu ortaklık alacaklılarına yetmiyecek olursa1, bu alacaklı
lar geri kalan alacaklarından dolayı komanditerlerin şahsi mal
larına müracaat edebilir. 

Ortakların şahsi mallarına müracaat halinde, ortaklık ala»-
eaklılarının ortakların şahsi alacaklılarına karşı rüçhan hakkı 
yoktur. 

e) Komanditerin Î K Î YÜZ ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Ortaklık ve if-
iflâsı, lası halinde masası veya ortaklık alacaklıları, iflâs etmiş bir ko

manditerin masasına müracaat ederlerse, bunların, müflis ko
manditerin şahsi alacaklılarına karşı rüçhan hakkı yoktur. 

4. Takas. Î K Î YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Ortaklıktan 
alacağı olan bir kişinin, sermaye borcunu henüz yerine getirme
miş veya koyduğu sermayeyi geri almış bir komanditere borcu 
varsa, bu kişi, ortaklıktaki alacağını komanditere olan borcu ile 
takas edebilir. 184 ncü madde hükmü saklıdır. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Ortaklığın infisahı, tasfiyesi ve tipinin değiştirilmesi 

ÎKÎ YÜZ ALTMIŞ YEDÎNCÎ MADDE — Kolektif or
taklıkların infisahına ve tasfiyesine ve ortakların ortaklıktan 
çıkma ve çıkarılmasına dair olan 185 - 242 nci maddeler hüküm
leri komandit ortaklıklarda da uygulanır. Şu kadar ki, ortaklık 
sözleşmesinde aksine açık bir hüküm bulunmadıkça komanditerin 
ölümü veya hacir -altına alınması ortaklığın infisahını mucip 
olmaz. 

B) Tipin değ^ Î K Î YÜZ ALTMIŞ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bir kolektif 
tirilmesi ortaklık tasfiye edilmeksizin, bütün ortaklar tarafından oybir

liğiyle alınacak ve ticaret sicilline kayıt ve ilân edilecek bir ka
rarla komandit ortaklığa çevrildiği takdirde eski ortaklardan 
komanditer sıfatını kazananlar üçüncü kişilere karşı bu sıfatı 
ancak keyfiyetin tescil ve ilân tarihinden sonra vukubulan işler
den dolayı dermeyan edebilirler. 

Bir komandit ortaklık tasfiye edilmeksizin bütün ortaklar 
tarafından oybirliğiyle alınacak ve ticaret siciline kayıt ve ilân 
edilecek bir kararla kolektif ortaklığa çevrildiği takdirde koman
diter sıfatını kaybeden ortakların mesuliyeti hakkında 178 nci 

.madde hükmü uygulamr. 

A) Uygulanacak 
hükümler. 



— ili 
Dördüncü Bölüm 

Anonim ortaklıklar 

BÎRlNCl KISIM 
Ortaklığın mahiyeti ve kuruluş şekilleri 

Î K l YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Anonim A) 
ortaklık; bir ticaret unvanı altında kurulan, esas sermayesi mik
tarı muayyen ve itibari kıymet bakımından birbirine eşit paylara 
bölünen, borç ve taahhütleri yalnız kendi mallarile sağlanan ve 
her ortağın mesuliyeti koymayı taahhüt ettiği sermaye miktar-
rile tahdit edilen bir ortaklıktır. 

I K Î YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — özel kanunlarla ku
rulan anonim ortaklıklar, kuruluş kanunlarında aksine açık hü
küm olmadıkça, bu bölümün kaidelerine tabidirler. 

IKÎ YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Anonim ortak
lıklar, kanunen caiz olan her türlü maksat ve konular için kuru
labilirler. 

I K I YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — özel kanunlarda 
aksine açık hüküm olmadıkça esas sermaye miktarı yüz bin Türk 
lirasından aşağı olamaz. 

IKÎ YÜZ YETMÎŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Anonim ortak
lık Bakanlar Kurulunca verilecek izinle kurulur. 

İ K İ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE-^ Anomm or
taklıkların muameleleri, Bakanlar Kurulunca tâyin olunan şe
kilde ilgili Bakanlıkça denetlenir. 

Ortaklığın maksat ve konusuna aykırı veya kamu hukuku 
gereğince ortaklığın feshi" müstelzim muameleleri tahakkuk 
eden ortaklık aleyhine, ilgili Bakanlık tarafından fesih dâvası 
açılabilir. ' . . ...,_^ 

I K Î YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Devlet, il, bele
diye gibi kamu tüzel kişilerine, ana sözleşmeye dercedilecek bir 
kayıtla, pay sahibi olmasa dahi, konusu kamu hizmeti olan or
taklıklara yönetim ve denetleme kurullarında temsilci bulun
durmak hakkı verilebilir, 

Birinci fıkrada yazılı ortaklıklarla pay sahibi olan kamu tü
zel kişilerinin yönetim ve denetleme kurullarındaki temsilcileri 
ancak bunlar tarafından azlolunabilir. 

Kamu tüzel kişilerinin yönetim ve denetleme kurullarmda
ki temsilcileri, genel kurul tarafından seçilen üyelerin hak ve gö
revlerini haizdirler. Şu kadar ki, bunlar, yönetim kurulu üyesi 
sıfatiyle pay senetleri tevdi etmek mükellefiyetinden muaftır
lar. 

Kamu tüzel şikileri, yönetim ve denetleme kurullarmdaki 

Genel hükümler. 
I - Tarifi 

II - özel kanun
lar ih kurulan 
anonim ortak' 

liklar, 

III - Konu ve 
maksat. 

IV - Esas sermaye 
miktarı. 

V * Devletin hon> 
trolü. 

L Kuruluşa iıin. 

2. Denetleme. 

3. Kamu tüzel ki
şilerinin iştiraki. 



— ila.— 

B) Kuruluş. 
I - Çeşitleri. 

II - Kurucular. 
İ. Sayısı, 

2. Tarifi 

III - Ana sözleşme. 

temsilcilerinin bu sıfatla işledikleri fiil ve muamelelerden dola
yı ortaklığa ve onun alacaklılariyle pay sahiplerine karşı me
suldür. Tüzel kişinin rücu hakkı saklıdır. 

Î K Î YÜZ YETMÎg ALTNCI MADDE — Anonim ortak
lıklar, ya tedricî veya ani surette kurulur. 

Âni kuruluş, ortaklık paylarının kurucular tarafından ta
mamen almmasiyle vücuda gelir. 

Tedrici kuruluş, bir kısım payların kurucular tarafından 
alınması ve geri kalan kısmı için de halka müracaat edilmesi su
retiyle vukubulur. 

Î K Î YÜZ YETMÎg YEDÎNCÎ MADDE — Bir anonim 
ortaklık kurmak için, o ortaklıkta pay sahibi en az beş kurucu
nun bulunması şarttır. 

Î K Î YÜZ YETMÎŞ SEKÎZÎNCÎ MADDE.— Anonim or
taklıklarda ana sözleşmeyi tanzim ve imza eden ve sermaye ola
rak ana sözleşmede muayyen parayı veyahut paradan başka bir 
şeyi koymayı taahhüt eden pay sahipleri, kurucu sayılırlar. 

Tedricî kuruluşta, ana/ sözleşmeyi tanzim ve imza etmeksizin 
paradan başka bir şeyi sermaye olarak koyan pay sahipleri de 
kurucu sayılırlar. 

Î K Î YÜZ YETMÎg DOKUZUNCU MADDE — Ana söz
leşmenin, Ticaret Bakanlığınca kanun hükümleri dairesinde 
hazırlanan örneğe göre resmî şekilde tanzim ve bütün kurucu
lar tarafından imza edilmesi lâzımdır. 

Ana sözleşmeye aşağıda yazılı hususlar dercolunur: 
1. Ortaklığın ticaret unvaniyle merkezinin bulunacağı yer; 
2. Ortaklığın maksadiyle konusunu teşkil eden muamelele

rin nev'i ve mahiyeti; 
3 Ortaklığın esas sermayesinin miktariyle her payın itibari 

kıymeti, ödeme suret ve şartları; 
4. Paradan başka sermaye olarak konan alacaklar veya di

ğer mallarla bunlara mukabil verilecek payların miktarı ve mev
cut bir işletmenin devir alınması bahis mevzuu olduğu takdirde 
onun bedeli ve kurucular tarafından ortaklığın kurulması için 
ortaklık hesabına satmalman diğer şeylerin bedelleriyle ortak
lığın kurulması hususunda hizmetleri görülenlere verilmesi ge
reken üceret veya ödenek veyahut mükâfatın miktarı; 

5. Kurucularla yönetim kurulu üyelerine veya diğer kim
selere ortaklık kazancından sağlanan özel menfaatler; 

6. Ortaklık işlerini yönetim ve denetleme ile mükellef olan
ların ne suretle seçilecekleri ve bunların hak ve görevleri ve imza 
koymaya salahiyetli olanlar; 

7. Genel kurulların ne suretle davet edileceği, toplantıların 
vakti ve oy verme ile müzakere icrası ve karar ittihazı hususla
rının tâbi olduğu kayıt ve şartlar; 

8. Ortaklık bir süre ile tahdit edilmişse bu süre; 
9. Ortaklığa ait ilânların ne suretle yapılacağı. 
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• İ K İ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Geçen maddede ya

zılı ana * sözleşme, ortaklık esas sermayesinin yüzde onunun 
tediye veya temin edildiğini gösteren bir belge ile birlikte Tica
ret Bakanlığına sunularak Bakanlar Kurulundan ortaklığı kur
mak için izin alınır. 

İ K İ YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — İzin alındıktan 
sonra ortaklık tedricen kurulacak olursa kurucular ortaklığın 
maksat, konu ve süresi ve esas sermayenin miktariyle her payın 
itibari kıymetini, kurucu veya yönetim kurulu üyelerine yahut 
diğer kimselere sağlanan özel menfaatleri ve sermaye olarak ko
nan ayınları ve bu ayınlar mukabilinde verilecek olan karşılığı 
ve mevcut bir işletmenin devir alınması ana sözleşme hükümle-
lerinden ise onun bedelini ve kuruluş genel kurulu toplantılarının 
yer ve icra suretini gösteren bir prospektüs tanzim ederek halkı 
iştirake davet için ilân ettireceklerdir. 

İ K İ YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — kurucular, halkı 
ortaklık sermayesine iştirake davet için 281 nci maddede yazılı 
prospektüsü, sirküler ve sair yayın vasıtalariyle de halka bil
direbilirler. Bu takdirde prospektüsün ilân edildiği gazetelerin, 
numara ve tarihlerinin gösterilmesi lâzımdır. 

İ K İ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Ortaklık ser
mayesine iştirak talebi, iki nüsha iştirak taahhütnamesi tanzi-
miyle olur. 

İştirak taahhütnamelerine, 281 nci maddede yazılı pros
pektüsün muhtevası ve iştiraki taahhüt edenlerin öz ve soyadla-
riyle ikametgâhları ve almayı taahhüt ettikleri payların yazı ile 
ifade edilen miktarı ve taahhüt günü, ana sözleşmenin veya pros
pektüs münderecatmın kabul edilmiş olduğu ve muayyen süre 
içinde ortaklık kurulmadığı surette taahhüdün düşeceği yazılır. 

İştirak taahhütnamesinde münderiç hususlarla ana sözleşme 
veya prospektüs münderecatına vâkıf olduğunu bildiren ve no
terce tasdik edilen imzayı havi olarak kuruculara gönderilecek 
mektuplarla da iştirak taahhütleri kabul edilebilir. 

İ K İ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNC ÜMADDE — İştirak taah
hütnameleri önceki maddede yazılı şekilde tanzim edilmediği 
veya talep eden tarafından bâzı kayıt ve şartlar ilâve edildiği 
surette, bu taahhüt hüküm ifade etmez. Şukadar ki, bu suretle 
iştiraki taahhüt eden kimse kuruluş genel kurulunun ilk toplan
tısında hazır bulunur veyahut sonradan pay sahipliğine ait hak
ları kullanır ve görevleri yerine getirirse kayıt ve şartlardan âri 
muntazam bir taahhütname ile ortaklığa bağlı sayılır. 

İKİ YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Esas sermaye
nin miktarına tekabül eden payların bütününün muvazaadan 
âri olarak alınması taahhüt edilmek ve eğer sermaye koyma bor
cu tamamen para ise, her payın en az dörtte biri ödenmek ve eğer 
sermaye koyma borcu kısmen ayından ve kısmen paradan ibaret 

IV - hin, 

C) Tedricî ku
ruluş. 

İştirake davet. 
Prospektüs. 

2. SirküUr. 

II - İştirak taah
hütnamesi. 
1. Şekli. 

a) Muhtevası. 

b) Şekil nok
sanlığı. 

2. Hükümleri. 
a) Taahhüdün 

mahiyeti, 



b) Payların 
bedeli 

c) İlk taksit 

d) Tevdi 

IH - Kuruluş ge
nel kurulu. 

1. îlk toplantısı. 
a) Toplantıya 

davet. 

olursa paylar bedelinin para kısmı tamamen yerine getirilmek 
şarttır. 

Ayın olarak konacak sermayenin karşılık sayılabilmesi için 
ortaklığın, ticaret siciline kaydedileceği tarihten itibaren bunun 
üzerinde doğrudan doğruya tasarrufa başlıyabilmesi, • ve eğer 
gayrimenkul üzerindeki mülkiyet veya sair bir ayni hak serma1-
ye olarak konacak olursa, bu hakların tapu siciline kendi namı
na geçirilmesini kayıtsız şartsız istemek hakkını haiz olması lâ
zımdır. 

i K l YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Payların iti
bari kıymetlerinden aşağı bir bedel ile verilmesi caiz değildir. 

Payların itibari kıymetlerinden yüksek bir bedel ile verile
bilmesi için ana sözleşmede bu hususta açık bir hüküm bulunması 
veyahut bunun genel kurul tarafından karar altına .alınması lâ
zımdır. 

İ K İ YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Payların ka
nunen ödenmesi gereken bedellerinin taahhüt ânında ödenmesi 
şart liılınmadığı takdirde iştirak taahhütleri kurucular tarafın
dan kabul edildikten sonra kurucular iştiraki taahhüt. edenlere 
taahhütlü mektup göndererek ve gazetelerle ilân ederek üzerle
rine aldıkları paylara ait bedellerin muayyen bir süre içinde 
ödenmesini ihtar ederler. 

İştiraki taahhüt edenlerin bu süre içinde bedelleri ödeme
dikleri takdirde kurucular onların ortaklıkla olan ilgilerini kes
mek veya kendilerini taahhüdün ifasına icbar hususunda ser
besttirler. İştiraki taahhüt edenlerin ilgileri kesildiği takdir
de yerlerine geçecek kimseler tarafından payların bedelleri 
ödenmdikçe ortaklık kurulamaz. 

İ K İ YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Payların ge
rek taahhüt ânında gerek sonradan ödenmesi şart kılman bedel
lerinin iştiraki taahhüt edenler tarafından T. C. Merkez Ban
kasına veya muteber bir bankaya tevdi edilmesi lâzımdır. Tev
di edilen bedeller, ortaklığın vücuda gelmesi halinde tescil ve 
ilân edildiğine dair yönetim kurulunun ticaret sicili memurlu
ğundan alacağı ilmühaberin ibrazı iterine ortaklığa verilir. 
Bankaya tevdi edilen bedeller kuruculara verilemez. Ortaklık 
vücut bulmadığı takdirde tevdi edilen bedeller onları tevdi eden 
kimselere geri verilir. 

Î K l YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Esas ser
mayenin tamamına iştirak taahhüt edildikten ve payların 287 
nci maddede muayyen bedelleri ödendikten ve aymdan olan ser
maye sağlandıktan sonra on gün içinde, kurucular her pay sa
hibine taahhütlü mektup göndererek ve gazetelerle ilân ederek 
kuruluş genel kurulunu toplantıya davet ederler. Davet mektu
bunun toplantı gününden en az on beş gihı önce gönderilmesi ve 
aşağıda yazılı hususları havi gündemin de bildirilmesi şarttır: 

1. Payların bütününe iştirak taahhüt olunduğunun ve bun-
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lann 287 nci maddede muayyen bedellerinin ödendiğinin tas
diki ; 

2. Sermaye olarak gösterilen ayınların ve eğer ortaklığın 
mevcut bir işletmeyi satmalması ana sözleşme şartlarından ise 
bu işletmenin değerini biçmek için bilirkişi tâyini; 

3. Kuruculara şart kılman özel menfaatlere dair vukubu-
lacak teklif hakkında karar alınması; 

4. Yönetim kurulu üyelerinin adları iştirak taahhütnamele-
rindeki prospektüste gösterilmediği halde bu üyelerin tâyini; 

5. Denetçilerin tâyini. 
I K I YÜZ DOKSANINCI MADDE — Toplantı günü, ku

ruluş genel kurulu toplanarak önceki maddede yazılı hususları 
müzakere edip karara bağlar. 

Nakdî sermayenin en az yarısını temsil eden pay sahipleri 
hazır bulunmadıkça müzakere yapılamaz. 

Her pay, sahibine bir oy sağlar; fakat bir kimsenin iştirakini 
taahhüt ettiği payların miktarı ne olursa olsun ondan fazla oya 
olamaz. 

Kararlar mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. 
Î K Î YÜZ DOKSAN BÎKtNCÎ MADDE — Aynı sermaye 

koyan veya kendilerine özel menfaatler sağlanan kurucu veya 
sair pay sahiplerinin, aynın değerinin biçilmesine veya özel men
faatlerin tesbitine ait müzakerede oy hakları yoktur. 

I K Î YÜZ DOKSAN ÎKÎNCÎ MADDE — îlk yönetim 
kurulu üyeleri ortaklığın ana sözleşmesiyle tâyin edilmedikleri 
takdirde, pay sahipleri arasından kuruluş genel kurulunca seçi
lirler. 

î lk denetçilerin tâyini genel kurula ait olup bunların ana söz
leşme ile tâyinleri caiz değildir. 

Î K Î YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Kuruluş genel 
kurulunun; ayni sermayelerin ve satın alınacak işletmenin de
ğerlerini biçerek bilirkişiyi tâyin edebilmesi için, nakdî serma
yenin en az üçte ikisini temsil eden pay sahiplerinin hazır olmaları 
şarttır. Kararlar oyların çoğunluğu ile alınır. Müzakere nisabı 
temin edilemediği takdirde bilirkişi kurucuların talebi üzerine 
mahkemece tâyin olunur. 

Î K Î YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Önceki 
madde gereğince tâyin olunan bilirkişi gereken raporları tanzim 
edip verdikten sonra kurucular, kuruluş genel kurulunu 289 ncu 
maddede yazılı süre içinde ve şekilde yeniden toplantıya davetle 
beraber davet mektuplarına bilirkişi raporunun birer suretleri 
bağlanır. 

Î K Î YÜZ DOKSAN BEŞÎNCÎ MADDE — Genel kuru
lun ikinci toplantısında, 290 ncı maddede yazılı toplantı nisabının 
mevcut olduğu anlaşılırsa, bilirkişi raporları okunup incelen
dikten ve lüzumunda ayni sermaye koyan kimselerin ve satın-
alınacak işletme sahibinin izahları dinlendikten sonra 281 nci 

b) Kararlar,. 

c) Oy hakkından 
mahrumiyet. 

d) îlk yönetim ve 
denetleme kurul
ları üyelerinin 

seçimi. 

e) Bilir kişile
rin seçimi. 

2. İkinci toplan
tısı. 

a) Toplantıya 
davet. 

b) Kararlar. 
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«; Toplanttmn 
talik.. 

$* Devlet ko> 
miserleri. 

4. Kuruculara ba
ğışlanabilecek özel 

menfaatler. 

V • Kuruluşun tor 
mamlanmast. 

1, Mahkemenin 
görevi. 

maddede yazılı prospektüsteki değerlerin aynen kabul veya 
reddine yahut ilgililerin muvafakatiyle değiştirilmesine 290 ncı 
maddede gösterilen çoğunlukla karar verilir. 

Î K Î YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Bilirkişi rapo
runun okunup incelenmesi için yukarıki madde gereğince topla
nan kuruluş genel kurulunda 290 ncı maddede yazılı nisap hâsıl 
olmadığı takdirde 297 nci maddede yazılı olduğu veçhile bir tu
tanak düzenlenerek toplantı bir ay sonraya talik ve keyfiyet ku
rucular tarafından toplantıda bulunmıyan her pay sahibine taah
hütlü mektuplarla bildirilir ve gazetelerle de ilân olunur. 

Î K Î YÜZ DOKSAN YEDÎNCÎ MADDE — Kuruluş genel 
kurullarının ittihaz ettikleri kararların muteber olması için, top
lantılarda Ticaret Bakanlığından ve bayındırlık işlerine mütaal-
lik ise aynı zamanda Bayındırlık Bakanlığından komiser sıfa-
tiyle memur edilen kimseler hazır bulundurulur. Komiserlerin, 
tutanakların kanuna uygun bir şekilde tutulmasına nezaret 
etmeleri ve tutanakları oyunu kullanan pay sahipleriyle birlikte 
imza etmeleri şarttır. Bu tutanaklara, verilen kararlarm ma
hiyet ve neticeleriyle muhalif kalanların muhalefet sebepleri 
dercolunur. 

Î K Î YÜZ DOKSAN SEKÎZÎNCÎ MADDE — Kurucuların 
ortaklığı kurdukları sırada sarfettikleri emeğe karşılık olarak 
para veya bedelsiz pay almak gibi bir suretle ortaklık sermaye
sinin azalmasını mucip olacak bir menfaatin kendilerine tahsisi 
hakkında ana sözleşmeye şart dercetmeleri memnudur. Ancak 
hâsıl olan kazançtan payların ödenmiş olan bedelleri için yüzde 
beş ayrıldıktan sonra kalanın onda birini kendilerine tahsis ede
bilirler. Kuruculara zikri geçen menfaatler için verilecek senet
lerin nama yazılı olması lâzımdır. 

Î K Î YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Kurucu
lar, 290 ve 295 nci maddelerde yazılı muamelelerin ifasından on 
beş gün sonra anonim ortaklığın kurulması için gereken şart
ların ifa edildiğine dair bir beyanname ile ana sözleşmeyi, pay
ların kanunen ödenmesi gerekn bedellerinin bankaya yatırıldığını 
bildiren banka belgesini, kuruluş genel kurul tutanaklarını, 
ayni sermayenin ve ortaklıkça satmalınması kararlaştırılmış 
olan işletme varsa onun biçilen değeri hakkındaki bilirkişi rapo
runu ve ortaklığın konusu imtiyaza dayanıyorsa imtiyaz belge
sini veya noterce tasdik edilen suretini, ortaklık merkezinin 
bulunduğu yerdeki mahkemeye tevdi ederler. 

Mahkeme, tevdi olunan belgeleri inceliyerek lüzum görürse 
kurucuları dinliyebileceği gibi kanuni şartlarm yerine getiril
mesi hususunda tahkikat da yapar. 

Bilirkişinin verdiği rapordan veya sair emarelerden, tevdi 
olunan beyanname ile belgeler ve sair varakaların doğru olmadığı 
veya eksik olduğu yahut ayni sermaye olarak konan veya devre-
lman şeyler için verilen karşılığın aşırı derecede fazla olduğu, 
açıktan açığa anlaşıldığı ve ilgililere noksanları tamamlamak 
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için fırsat verilmesine rağmen noksanlar ikmal edilmediği tak
dirde mahkeme tasdik kararını vermekten imtina eder. 

Kanuni şartlara riayet ve noksanlar ikmal edildiği takdirde 
mahkeme en geç bir ay içinde ortaklığın kurulmasını tasdik eyler. 

Tasdik edilen bir ortaklığın sonradan hiç bir sebeple butlanı 
iddia edilemez; şu% kadar ki, ortaklığın kurulmasında kanun veya 
ana sözleşme hükümlerine riayet olunmamak suretiyle • alacak
lıların veya pay sahiplerinin menfaatleri önemli tarzda tehlikeye 
konmuş veya ihlâl edilmiş olursa ilgili alacaklı veya pay sahip
lerinin talebi üzerine mahkemece ortaklığın infisahına karar veri
lebilir. Dâva açıldıktan sonra mahkeme bir tarafın talebi üzerine 
önleyici tedbirleri alabilir. 

Dâva, ortaklığın ticaret siciline kaydedilmesine dair ilândan 
sonra üç ay içinde açılmamış ise dâva hakkı düşer. 

ÜÇYÜZÜNCÜ MADDE — Tasdik edilen ortaklık, merke
zinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilân olunur. 

Tescil ve ilân edilecek hususlar şunlardır : 
1. Ana sözleşmenin tarihi; 
2. Ortaklığın ticaret unvanı ve merkezi; 
3. Ortaklığın maksat ve konusu ve süresi; 
4. Esas sermayenin miktarı ve buna mahsuben ödenen meb

lâğ, kezalik payların itibari kıymeti; 
3. Pay senetlerinin nevileri, hâmiline veya nama fazılı 

oldukları, kezalik muayyen pay senetlerinin bahşettikleri rüc* 
hanlı haklar; 

6. Aynı sermaye ve satmalman malî kıymetlerle işletmele
rin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler, kezalik 
kuruculara bağışlanan özel menfaatlerin mahiyet ve değerleri; 

7. Ortaklığın ne suretle temsil olunacağı; 
8. Yönetim kurulu üyeleriyle ortaklığı temsile salahiyetli 

kimselerin öz ve soyadları, ikametgâhları ve uyruklukları; 
9. Ortaklığın yapacağı ilânların şekli ve eğer ana sözleşmede 

bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarının pay sa
hiplerine ne suretle bildirileceği. 

Şubeler bulundukları yer ticaret siciline merkezin sicil kay
dına atıf yapılmak suretiyle tescil olunurlar. 

ÜÇ YÜZ BÎRÎNCÎ MADDE — Ortaklık, ticaret siciline 
kaydiyle tüzel kişilik kazanır. 

Tescilden önce ortaklık namına muamele yapanlar bu mua
melelerden şahsan ve mütesilsilen mesuldürler. Bu gibi taahhüt
lerin, ilerde kurulacak ortaklık namına yapıldığı açıkça bildiril
miş ve ortaklığın ticaret siciline kaydından sonra üç aylık bir 
süre içinde bu taahhütler ortaklık tarafından kabul olunmuşsa, 
muameleyi yapanlar kurtulup yalnız ortaklık mesul olur. 

Ortaklığı kurmak için icra ve ifa ettikleri taahütler ve saire-
den dolayı, kurucular, üçüncü şahıslara karşı mesuldürler. Oı-
taklık tüzel kişilik kazandıktan sonra, kurucular, bu masraflar
dan dolayı ortaklığa rücu edebilirler. Ortaklığın kurulması 
her hangi bir sebepten dolayı kabil olmadığı takdirde bu mas-

Ortakltğtn teicü 
ve ilâm, 

3. Tüzel kişilik. 
a) Kuruluştan 
önceki muamt-

leler. 
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b) Kuruluştan 
önce paylar üze
rindeki tasarruf

lar. 

D) Ani kuruluş. 
I - Usul. 

II - Halka 
müracaat. 

E) Kuruluştan 
doğan mesuliyet. 

I - Haller. 
i. Belgelerin sağ

lam olmamalı. 

2. Esas sermaye* 
nin taahhüdü ve 
ödenmesi hakkmda 

hakikata aykırı 
beyanlar. 

3. Ayni sermaye
nin değer biçil-
mesinde hile. 

4. tik yönetim ve 
denetleme kurul
ları üyelerinin 

ihmali. 

raflar kuruculara ait olup kendilerinin pay sahiplerine rücu 
hakkı yoktur, Masrafların ortaklıktan alınabilmesi, bunların, 
kuruluş genel kurulunca tasdik edilmesine bağlıdır. 

ÜÇ YÜZ IKÎNCÎ MADDE — Ortaklık sermayesine işti
raki taahhüt edenlerin, ortaklığın tescilinden önce, paylarını, 
diğer kimselere terk ve ferağ etmeleri hükümsüzdür. 

Payını ferağ eden kimse, aldığı ferağ bedelini geri vermeye 
zorlanabilir. Terk ve ferağ keyfiyeti, ortaklığın tüzel kişiliğini 
kazandığı anda muteber olmak şartiyle veya buna benzer diğer 
bir şartla vâki olsa bile hükümsüzdür. 

ÜÇ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Muayyen kişiler bütün pay
ları aralarında taksim etmek suretiyle bir anonim ortaklık kura
bilirler. 

Bu suretle ortaklar 285 nci madde ile 289 ncu maddenin 4 ve 
5 numaralı bentleri hükümlerini yerine getirdiklerini göstermek 
üzere 279 ncu maddede yazılı hususları havi bir ana sözleşmeyi 
aynı maddede yazılı şekilde tanzim ederler. Ayni sermaye kon
ması veya ortaklığın mevcut bir işletmeyi satuıalması şart kılm-
miş ise, bunların değerlerini biçecek bilirkişi mahkemece tâyin 
olunur. 

ÜÇ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ani olarak kurulan 
anonim ortaklığın pay sahipleri ortaklığın tescilinden sonra beş 
yıl içinde halka müracaat suretiyle paylarını elden çıkarmak 
isterlerse 281, 282, 283 ve 284- ncü maddeler hükümlerine riayet 
etmeye mecburdurlar. 

ÜÇ YÜZ BEŞİNCİ MADDE — 299 ncu maddede yazılı be
yanname ile belge ve sair evrakın hakikat hilafı tanzim edilmiş 
olmasından doğan zarar ve ziyandan kurucularla bu belge ve 
varakaların tanzimine iştirak edenler miiteselsilen mesuldürler. 
Haklarında Ceza Kanununun 350 nci maddesi uygulanır. 

ÜÇ YÜZ ALTINCI MADDE — Ortaklık paylarının bütü
nünün alınması taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun hü
kümleri gereğince yerine getirilmemiş iken taahhüt edihniş ve
ya yerine getirilmiş gibi gösteren kurucularla, bu fiilde kendile
rine iştirak edenler, bu payları kendi hesaplarına almaya ve kar
şılığını müteselsilen ödenıeye mecburdurlar. 

ÜÇ YÜZ YEDİNCİ MADDE — Konan ayni bir sermaye 
veya satmalmması kararlaştırılan bir işletmeye değer biçilme-
sinde hile kullanan kurucularla, bu fiilde kendilerine ortak bu
lunanlar, ortaklığın bu yüzden uğradığı zararı müteselsilen taz
min ile mükellef tutulacakları gibi haklarında Ceza Kanununun 
343 ncü maddesi uygulanır. Şu kadar ki, hile kullanılmasına 
iştirak etmemiş olan kurucular mesul olmazlar. 

ÜÇ YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — ilk . yönetim kurulu 
üyeleri ile denetçiler, ortaklığın kurulmasında yolsuzluk vâki 
olup olmadığını incelemekle mükelleftirler. Bu hususta savsa
maları anlaşılır ve bu yüzden hâsıl olan zarar kuruculardan is-
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tîfa edilmemiş bulunursa, inceleme işini savsıyan yönetim ku
rulu üyeleri ve denetçiler, müteselsilen mesul olurlar. Bu ha
reketlerinden dolayı haklarında Ceza Kanununun 230 ncu mad
desi uygulanır. 

ÜÇ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Ortaklığın, 305 - 308 
nci maddelerde yazılı fiillerle ızrar edilmesi halinde, bundan, 
dolayısiyle zarar gören*pay sahipleri ve ortaklık alacaklılarının 
dâva hakları vardır. Ancak hükmolunacak tazminat ortaklığa 
verilir. 

Ortaklığın iflâsında pay sahiplerinin ve ortaklık alacaklıla
rının haiz oldukları hakları dermeyan, iflâs idaresine aittir. 
Şu kadar ki, iflâs idaresi bunlardan feragat ederse pay sahibi 
veya alacaklılardan her biri mütalebe hakkının kendisine devri
ni istiyebilir. Elde edilen para- icra ve iflâs Kanununun hü
kümleri gereğince kullanılır. 

Zarar gören ortaklık alacaklıları haiz oldukları dâva hakla
rını yalnız ortaklığın iflâsı halinde kullanabilirler. 

Mesul olan kimselerin cümlesi aleyhinde ortaklık merkezinin 
bulunduğu yer mahkemesinde dâva açılabilir. 

Mesul olan kimselere karşı tazminat istemek hakları, muta
zarrır olanın zarara ve mesul olan kimseye ıttılaı tarihinden iti
baren beş yıl ve her halde zararı doğuran fiilin vukuu tarihinden 
itibaren on yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. Şukadar ki, bu 
fiil cezayı müstelzim olup Ceza Kanununa göre süresi daha uzun 
zaman aşımına tâbi bulunuyorsa tazminat dâvasına da o zaman 
aşımı uygulanır. 

ÜÇ YÜZ ONUNCU MADDE — Kurucuların ve yönetim 
kurulu üyelerinin ve denetçilerin yukarıki maddeler gereğince 
tâbi oldukları mesuliyetler, ortaklığın kurulması tarihinden iti
baren beş yıl geçmedikçe sulh ve ibra suretiyle ıskat edilemez. 
Bu sürenin geçmesinden sonra sulh ve ibra, ancak genel kurulun 
onamasiyle tamam olur. Bununla beraber esas sermayenin onda 
birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onanmasına mu
halif iseler sulh ve ibra genel kurulca onanamaz. 

ÜÇ YÜZ ON BÎRÎNCÎ "MADDE — Ticari veya sınai bir P) Kanuna karp 
işletme ve sair tesisat yahut başka malların, esas sermayenin &#«« 
onda birini aşan bir bedel karşılığında ortaklıkça iktisabına dair 
yapılacak sözleşmeler, eğer bunlar ortaklığın tescil tarihinden 
itibaren ilk iki yıl içinde akdedilmişlerse, muteber olmak için 
genel kurul tarafından onanarak ticaret siciline kaydedilmek 
lâzımdır. Onanma kararı ve tescil olmadıkça bu sözleşmelerin 
icrasına matuf bulunan hukuki tasarruflar da hükümsüzdür. 

Genel kurul kararını vermeden önce yönetim kurulunun ta
lebi üzerine, mahkemece tâyin edilecek bilirkişi, ortaklık tara
fından iktisap edilecek şeylerin değerini biçerek rapor verir. 

Müzakere tarzı hakkında 295 nci madde uygulanır. Şuka
dar ki esas seramyenin en az yarısını temsil eden pay sahipleri 
hazır bulunmadıkça müzakere yapılamaz. Karar, mevcut oyla-

II - Müşterek 
hükümler. 

1. Tazminat 
talebi. 

S. tbt*. 
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A) Kuruluş tarzı. 
Seçim ve tâyin 
Üyelerin sayısı 
ve sıfatı. 

B. Pay senetterini 
tevdi mecburiyeti 

3* Görev süresi, 

rın çoğunluğu ile verilir. 
Genel kurlun onama kararından sonra, yönetim kurulu, söz

leşmenin aslını veya noterlikçe tasdikli bir suretini, bilirkişi 
raporu ve diğer belgelerle birlikte tescil edilmesine müsaade et
mesi için ait olduğu mahkemeye tevdi eder. Mahkeme, 299 ncu 
maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarına göre incelemelerde bulunarak 
kararını verir. 

Sözleşmenin yapıldığı tarih, genel kurulun onama kararının 
tarihi, iktisap edilecek şey, bu şeyin kimden iktisap olunacağı ve 
verilecek karşılık, ticaret siciline tescil ve ilân edilir. 

305 - 310 ncu maddeler de uygulanır. 
İktisap edilecek şeyler ortaklığın iştigal konusuna girmekte 

veya cebrî icra neticesinde iktisap edilecekse bu maddenin hü
kümleri uygulanmaz. 

İKİNCİ KISIM 
Yönetim kurulunun kuruluş tarzı ve görevleri 

ÜÇ YÜZ ON İKİNCİ MADDE — Anonim ortaklıkların en 
az üç kişiden ibaret olan bir yönetim kurulu bulunur. 

Yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri arasından genel ku
rulca seçilir. 

Pay sahibi olmıyan kimseler seçildikleri takdirde, bunlar 
ancak pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlıyabilirler. 
Pay sahibi olan tüzel bir kişi bu sıfatla yönetim kurulu üyeliği
ne seçilemez. Fakat bunun yerine temsilcilerinin seçilmesi ca-
caizdir. 

275 nci madde hükmü saklıdır. 
ÜÇ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Yönetim kurulu üye

lerinden her biri itibari kıymeti bakımından esas sermayenin 
en az yüzde birine muadil değeri haiz miktarda pay senetlerini 
ortaklığa tevdie mecburdur. Şu kadar ki esas sermayenin yüz
de biri beş bin lirayı aşarsa fazlasının tevdii mecburi değildir. 
Tevdi olunan pay senetleri üyenin genel kuruldan ibrasını ala
cağı vakte kadar görevi zamanında doğan mesuliyetine karşı te
minat hükmünde olup diğer kimselere devrolunamaz ve ortak
lıktan geri alınamaz. 

Yönetim kurulunun, muvafakatiyle teminat makamında olan 
pay senetleri, üçüncü bir kişi tarafından da tevdi edilebilir. 

Tevdi olunan pay senetlerinin yönetim kurulunun ilgili üye
leri namına tanzim veya bunlara devredilecekleri ana sözleşme
de şart kılmabilif. 

275 nci madde hükmü saklıdır. 
ÜÇ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Yönetim kurulu 

üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler. Ana sözleşmede aksine 
açık hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir. 

275 nci madde hükmü saklıdır. 



— 121 — 
ÜÇ YÜZ ON BEŞÎNCÎ MADDE — Bir üyelik açılırsa yö

netim kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak se
çip ilk toplanacak genel kurulun onamasına arz eder. Bu su
retle seçilen üye genel kurulun toplantısına kadar görevini yau 

par. 
Yönetim Kurulu üyelerinden birinin iflâsına veya hacir 

altına alınmasına hükmedilir veya görevlerini yerine getirmek 
için aranılan kanuni vasıfları kaybederse, görevi sona ermiş 
olur. Aynı hüküm, üyelerden birinin ağır hapis veya o derece 
bir ceza ile veya sahtekârlık veya sirkat yahut dolandırıcılık fi
illerinden biriye mahkûmiyeti halinde de cari olur. 

275 nci madde hükmü saklıdır. 
ÜÇ YÜZ ON ALTINCI MADDE — Yönetim kurulu üye

leri ana sözleşme ile tâyin edilmiş olsalar dahi lüzum görülmesi 
halinde genel kurul kayarı ile azlolunabilirler. Azlolunan üye
nin tazminat talebine hakkı yoktur. 

275 nci madde hükmü saklıdır. 
ÜÇ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Anonim ortaklığın yö

netimi ve haricen temsili yönetim kuruluna aittir. 

II - Bir üyeliğin 
açılması. 

III - Azü. 

B) Yönetim ve 
temsil. 

I - Genel olarak. 
1. Esas. 

2. Teşkilat. 

holümü. 

ÜÇ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Yönetim kurulu 
her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkanın yokluğunda ve 
kâlet etmek üzere bir başkanvekili seçer. Yönetim kurulu, işlerin 
gidişine bakmak, kendisine arzolunacak hususları hazırlamak. 
bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun tanzimi hakkında 
rapor vermek ve kararlarının uygulanmasına nezaret etmek 
üzere, üyelerinden bir veya mütaaddit komite veya komisyon 
kurabilir. 

Bankalar Kanununmı özel hükümleri saklıdır. 
ÜÇ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Ana sözleşmede, 3. Görevlerin üye 

yönetim ve temsil işlerinin yönetim kurulu üyeleri aralarında le-r arasındaki 
bölünüp bölünmiyeceği ve bölünecekse bunun nasıl yapılacağı 
tesbit olunur. Yönetim kurulunun en az bir üyesi ortaklığı temsile 
salahiyetli olmalıdır. 

Bundan başka ana sözleşme ile, temsil salâhiyetinin ve yöne
tim işlerinin bütününü veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan 
murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri olmıyan müdür
lere bırakabilmek hususunda genel kurula veya yönetim kuru
luna salâhiyet verilebilir. Bu gibi kayıtlar bulunmadığı takdirde 
temsil ve yönetim görev ve salâhiyeti müştereken yönetim kurulu 
üyelerine aittir. 

ÜÇ YÜZ YİRMÎNCl MADDE — Yönetim kurulu üye
lerinin ortaklık işlerinde göstereceği dikkat ve basiret hakkında 
Borçlar Kanununun 528 nci maddesi hükmü uygulanır. 

4. Üyelerin ihti
mam derecesi. 
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ÎI - Temsü salâhi* 

yeti. 
İ. Vüsat ve 

fümulü. 

2. İmza §ekli 

$. Tescü. 

III - Yönetim 
görevleri. 

t* Ortaklığın mali 
durumunun bozul

ması halinde. 

3. Defter tutma 
mükellefiyeti. 

a) Genel olarak. 

ÜÇ YÜZ YÎRMÎ BİRİNCİ MADDE — Yönetim kurulu, 
ortaklığın maksat ve konusuna mütaallik her nevi işleri ve hu
kuki muameleleri ortaklık namına icra ve ortaklık unvanını kul
lanmak hakkını haizdir. 

Temsil salâhiyetinin tahdidi, hüsniyet sahibi üçüncü kişilere 
karşı hüküm ifade etmez. Ancak temsil salâhiyetinin sadece 
merkezin veya bir şubenin işlerine hasrolunduğuna veya ortaklık 
unvanının müştereken kullanılmasına dair ticaret siciline geçi
rilen tahditler saklıdır. 

Anonim ortaklık namına tanzim edilecek evrakm muteber 
olması için, aksine ana sözleşmede açık hüküm olmadığı takdirde, 
yönetim kurulu üyelerinden ikisinin imzası kafidir. 

Yönetim kurulu üyeleri tarafından icra olunan muamelenin 
ana sözleşmeye veya genel kurulun kararma aykırı olması, hüs
nüniyet sahibi üçüncü kişilerin o muameleden dolayı ortaklığa 
müracaatına mâni olmaz. 

Görevlerini ifa zımnında yönetim kurulu üyelerinin yaptık
ları haksız fiillerden anonim ortaklık mesul olur. 

ÜÇ YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Ortaklık namına 
imzaya salahiyetli olanlar, ortaklığın unvanmı ve «yönetim ku
rulu namına» ibaresini ilâve etmeye mecburdurlar. Bu imzaların 
yazılması hakkında da 42 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü uy
gulanır. 

ÜÇ YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yönetim kurulu, 
ortaklığı temsile salahiyetli kimseleri, tescil edilmek üzere tica
ret siciline bildirir. Temsil salâhiyetine mütaallik kararın noter
likçe tasdik edilmiş örneğinin de sicil memuruna tevdii lâzımdır, 

ÜÇ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Son yıllık bi
lançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşı
lırsa, yönetim kurulu, derhal toplıyacağı genel kurula durumu 
bildirir. 

Ortaklığın aciz halinde bulunduğu ihtimalini uyandıran ema
reler mevcutsa, yönetim kurulu, aktiflerin satış fiyatları esas ol
mak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte 
ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, genel kurul esas sermayenin 
tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile iktifaya karar 
vermediği halde ortaklık feshedilmiş sayılır. Ortaklığın aktif
leri ortaklık alacaklılarının alacaklarını karşılamıya kâfi gel
mediğinde, yönetim kurulu, durumu mahkemeye bildirir. Mah
keme, iflâs kararı verir. Şu kadar ki, ortaklık durumunun ıslahı 
mümkün görülüyorsa yönetim kurulunun veya bir alacaklının 
talebi üzerine mahkeme iflâs kararını tehir edebilir. Bu takdir
de mahkeme, envanter tanzimi veya bir yediemin tâyini gibi or
taklık mallarının muhafazası için lüzumlu tedbirleri alır. 

ÜÇ YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Yönetim kuru
lu; lüzumlu defterleri tutmak ve muayyen süre içinde geçen iş 
yılına ait bilançoyu kanun hükümleri gereğmce tanzim ve genel 
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kurul toplantısından en a,z on beş gün önce pay sahiplerinin tet-
kikma arzetmekle mükelleftir. 

ÜÇ YÜZ YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Her tacirin tutma- b) Özel defterler. 
ya mecbur oldukları defterlerden başka yönetim kurulu: 

1. Pay sahiplerinin öz ve soyadları veya unvanlariyle ika
metgâhlarının ve ortaklığın kurulması anında konan yahut son
radan tedricen çoğaltılan sermayeye tekabül eden paylar için 
yapılan tediyelerin kaydına mahsus pay sahipleri defteri; 

2. Genel Kurul tutanaklarının kayıt ve dercine mahsus 
toplantı ve müzakere defteri; 

3. Yönetim kurulunun toplantı ve müzakerelerinin kaydı
na mahsus yönetim kurulu kararlar defteri; 

Tutmakla mükelleftirler. 
ÜÇ YÜZ YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Yönetim kurulu 3. Yıllık raporun 

her iş yılı sonunda 325 nci maddede yazılı bilançodan başka or- tanzimi. 
taklığın ticari, malî ve iktisadi durumunu ve yapılan muamele
lerin hulâsasını gösterir bir rapor tanzimine ve dağıtılacak ka
zanç miktariyle yedek akçesini teşkil edecek miktarın tâyinine 
dair teklif varakasını yazmaya mecburdur. Rapor ve teklif va
rakası, genel kurul toplantısından en az on beş gün önce pay sa
hiplerinin tetkikına arzolunur. 

ÜÇ YÜZ YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Memur ve müs
tahdemlerin tâyini genel kurula ait olduğuna dair ana sözleşme
de bir kayıt yoksa, yönetim kuruluna aittir. 
. ÜÇ YÜZ YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Yönetim ku

rulu, ortaklık hesabına ortaklık paylarım satmalmak veya bu 
payları rehin mukabilinde kabul etmek suretiyle ödünç para 
veya avans veremez. Şu kadar ki, eğer : 

1. Paylar esas sermayenin azaltılmasına dair bir karara 
dayanarak devir alınmışsa; 

2. Paylar ortaklık kurulması veya esas sermayenin çoğal
tılması anında vâki olan iştirak taahhüdünden doğmıyan ortak
lık alacaklarının itfası maksadiyle devir alınmışsa; 

3. Paylar bir mamelekin veya işletmenin borç ve alacakla-
riyle beraber temellük edilmesi neticesinde ortaklığa geçerse; 

4. Payların devir veya rehin alınması keyfiyeti ana sözleş
meye göre ortaklık konusuna giren bir muamele dalı ile ilgili ise; 

5. Paylar yönetim kurulu üyeleri, müdürler ve memurlar 
tarafından kendilerine bu sıfatla terettüp eden mükellefiyetle
re karşı teminat olarak yatırılmış bulunursa; 

Birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 
Devir alman pay senetleri birinci bentte yazılı halde derhal 

imha edilir, diğer hallerde ise ilk fırsatta tekrar elden çıkarılır. 
Bu muameleler yıllık raporunda gösterilir. Ortaklıkça devir 
alman payların genel kurulda temsili caiz değildir. 

4. Memur ve müs
tahdemlerin tâyini. 

5. Ortaklığın ken
di paylarımın sa

tın alınması. 
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IV - Yönetim kuru

lu toplantıları. 
1. Kararlar. 

2, Üyelerin 
hakları. 

3. Müzakerelere iş
tirak edilmemesi. 

V. Kurul üyeleri
nin hukuki 

durumu. 
1. Huzur hakkı. 

2. Hareket serbes
tisinin tahdidi. 
a) Ortaklıkla 
muamele yap

mak yasağı. 

b) Rekabet yasağı. 

ÜÇ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Ana sözleşmede aksine 
açık hüküm olmadığı takdirde yönetim kurulunun bir karar ve
rebilmesi için, üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır ol
ması şarttır. Karârlar, mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. 
Üyelerin yekdiğerine niyabetle oy vermeleri caiz değildir. Mü
savi oylar husulünde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. 
Onda dahi müsavilik olursa bahis mevzuu teklif reddedilmiş sa
yılır. Yönetim kurulunun müzakereleri üyeler arasında veya 
dışardan seçilen bir kâtip marifetiyle muntazaman tutanağa ge
çirilir. Tutanakların hazır üyeler tarafından imzalanması ve 
karara aykırı kalan üyelerin muhalefet sebeplerinin yine tuta
naklara yazılması lâzımdır. 

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim 
kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair 
yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak sure
tiyle de verilebilir. 

ÜÇ YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Yönetim kurulu 
toplantılarında ortaklığı temsile ve ortaklık işlerini görmeye 
memur olan kimselerden işlerin gidişi muayyen bâzı işler hak
kında izahat istemek hakkını .haizdirler. Yönetim Kurulu, def
ter ve dosyaların kendisine ibrazına karar verebilir. 

Her üye, yönetim kurulunun toplantıya davet edilmesini baş
kandan yazılı olarak istiyebilir. 

ÜÇ YÜZ OTUZ İKÎNCÎ MADDE — Yönetim kurulu üye
leri şahsi menfaatlerine taallûk eden hususların müzakeresine 
iştirak edemezler. Böyle bir husus müzakere konusu olunca, il
gili üye, ilgisini kurula bildirmeye ve keyfiyeti o toplantının tu
tanağına yazdırmaya mecburdur. 

Bu hükümlere aykırı hareket eden üye, ilgili olduğu mua
meleden ortaklığın husule gelen zararını tazmine mecburdur. 

ÜÇ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Aksine ana sözleş
mede açık hüküm olmadığı takdirde yönetim kurulu üyelerine 
her toplantı günü için bir ücret verilir. Ücretin miktarı ana 
sözleşmede tâyin edilmemişse genel kurulca tâyin olunur* 

ÜÇ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yönetim kurulu 
üyelerinden biri genel kuruldan izin almadan kendi veya başkası 
namına bizzat veya dolayısiyle ortaklıkla, ortaklık konusuna gi
ren bir ticari muamele yapamaz. Aksi takdirde ortaklık, yapı
lan muamelelerin batıl olduğunu iddia edebilir. Aynı hak diğer 
taraf için mevcut değildir. 

Bankalar Kanununun özel hükümleri saklıdır. 

ÜÇ YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Yönetim kurulu 
üyelerinden biri genel kurulun müsaadesini almaksızın ortaklı
ğın konusuna giren ticari muamele nev'inden bir muameleyi kendi 
veya başkası hesabına yapamıyacağı gibi; aynı nevi ticari mu
amelelerle meşgul bir ortaklığa mesuliyeti tahdit edilmemiş olan 
ortak sıfatiyle de giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan 
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yönetim kurulu üyesinden, ortaklık, zarar ve ziyan istemekte ve
ya zarar ve ziyana bedel yapılan muameleyi ortaklık namına ya
pılmış addetmekte ve üçüncü kişiler hesabına akdolunan sözleş
melerden doğan menfaatlerin ortaklığa aidiyetini talep etmek
te, serbesttir. 

Bu haklardan birinin tercihi, birinci fıkra hükmüne aykırı 
harekette bulunan üyeden başka üyelere veya denetçilere aittir. 

Bu haklar; zikredilen ticari muamelelerin yapıldığına veyau 

hut yönetim kurulu üyesinin diğer bir ortaklığa girdiğine sair 
üyelerin ıttılaları tarihinden itibaren üç ay ve ittıla tarihi na
zara alınmaksızın vukularmdan itibaren bir yıl sonra düşer. 

ÜÇ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Yönetim kurulu 3. Mesuliyet 
üyeleri ortaklık namına yapmış oldukları sözleşme ve muamele- a) Haller, 
lerden dolayı şahsen mesul olmazlar. Ancak aşağıda yazılı hal
lerde gerek ortaklığa gerek münferit pay sahiplerine ve ortak
lık alacaklılarına karşı müteselsüen mesuldürler: 

1. Pay senetleri bedellerine mahsuben pay sahiperi tarafın
dan vukubulan ödemelerin doğru olmaması; 

2. Dağıtılan ve ödenen temettülerin hakiki olmaması; 
3. Kanunen tutulması gereken defterlerin mevcut olmama

sı veya bunların intizamsız bir surette tutulması; 
4. Genel kuruldan çıkan kararların sebepsiz olarak yerine 

getirilmemesi; 
5. Gerek kanunun gerek ana sözleşmenin kendilerine yük

lettiği sair görevlerin kasten veya savsama neticesi olarak yapıl
ması. 

Beş numaralı bentte yazılı görevlerden birisi 319 ncu madde 
gereğince yönetim kurulu üyelerinden birine bırakılmışsa, mesu
liyetin ancak ilgili üyeye yükletilmesi lâzımgelip o muameleden 
dolayı müteselsil mesuliyet cari olmaz. 

ÜÇ YÜZ OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Yeni seçilen veya 
tâyin olunan yönetim kurulu üyeleri, seleflerinin belli olan yol
suz muamelelerini denetçilere bildirmeye mecburdurlar. Aksi 
halde seleflerinin mesuliyetlerine iştirak ederler. 

ÜÇ YÜZ OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Önceki maddeler c) 
gereğince müteselsil mesuliyeti mucip olan muamelelere aykırı 
oy vermiş olup keyfiyeti müzakere tutanağına yazdırmakla be
raber denetçilere hemen yasalı olarak bildiren veyahut mazere
tine binaen o muamelenin müzakeresinde hazır bulunmıyan üye, 
mesuliyetten kurtulur. 

ÜÇ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Ortaklığın ha- d) YanXı$ 
li hazırdaki durumu hakkında, her ne şekilde olursa olsun, yan- beyanlar. 
lış zehap uyandıracak desiseler kullanmak veya hakikata aykırı 
beyanda bulunmak suretiyle üçüncü - şahısları aldatan yönetim 
kurulu üyesi sebebiyet verdiği zarardan şahsan mesul olur. 

b) Yeni tâyin 
edilen üyelerin 

mesuliyeti. 

Muhalefet 
şerhi. 
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e) pay sahipleri
nin ve ortaklık 

alacaklılarının 
tazminat dâvası. 

f) Ortaklık na
mına açılacak 

dâva. 

VI - Müdürler. 
1. Mesuliyet. 

2. Tâyini ve azli. 

3. Görev süresi. 

4. Görevin dev-
redilmemesi. 

5. Yönetim kurlu 
üyelerinin 
mesuliyeti. 

ÜÇ YÜZ KIRKINCI MADDE — 336 ve 337 nci maddeler 
gereğince yönetim kurulu üyelerine yükletilen mesuliyet hak
kında 309 ncu madde hükmü de uygulanır. 

ÜÇ YÜZ KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Genel kurul; yöne
tim kurulu üyeleri aleyhine dâva açılmasma karar verirse, yah 
hut dâva açılmamasına karar verilip de esas sermayenin en az 
onda birini temsil eden pay sahipleri dâva açılması reyinde bu
lunursa, ortaklık, bu karar veya talep tarihinden itibaren bir ay 
içinde dâva açmaya mecburdur. 

Ortaklık namına dâva açmak, denetçilere aittir, zlncak azlı
ğın reyile dâva açılması halinde, azlık, denetçiler dışında bir ve
kil tâyin edebilir. Dâva açılması reyinde bulunan pay sahiple
ri, paylarını, ortaklığın zarar ve ziyanına karşı tazminat olarak 
dâvanın sonuna kadar .merinin kalmak üzere muteber bir ban
kaya tevdie mecburdurlar. Dâvanın reddi halinde pay sahipleri 
yalnız ortaklığa karşı zarar ve ziyan vermeye mecburdurlar. 

ÜÇ YÜZ KIRK ÎKİNCÎ MADDE — Ortaklık muamelele
rinin icra safhasına taallûk eden kısmı, ana sözleşme veya genel 
kurul kararı ile yönetim kurulu üyelerinden olmıyan bir müdü
re tevdi edildiği takdirde; müdür 336 nci maddede yazılı görev
lerin yapılmamasından dolayı yönetim kurulu üyesi gibi mesul 
olur. Bu esasa aykırı bir şartın ana sözleşmeye konması veya 
müdürün yönetim kurulunun emri ve nezareti altında bulun
ması, mesuliyeti bertaraf edemez. 

ÜÇ YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Müdürler aksine 
ana sözleşmede .açık hüküm olmadığı takdirde, yönetim kurulun
ca tâyin ve azlolunur. Tâyin ve azil keyfiyeti, yönetim kurulun
ca tescil ve ilân ettirilir. 315 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü 
de uygulanır. 

ÜÇ YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Aksine ana 
sözleşmede açık hüküm olmadığı takdirde müdürler yönetim 
kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için tâyin 
olunamazlar ve onlar gibi her zaman azlolunabilirler. Pay .sa
hipleri arasından seçilen müdür, sebepsiz azli iddiasiyle tazmi
nat istiyemez. 

^ ÜÇ YÜZ KIRK» BEŞÎNCÎ MADDE — Müdürler, çeşitli 
bâzı muayyen muameleleri ifaya mezun olmak üzere başkalarını 
tevkil edebilirler; fakat müdürlük görevini devredemezler. 

ÜÇ YÜZ KIRK ALTNCI MADDE — Yönetim kurulu üye
leri, müdürlerin sebebiyet verdikleri zararlardan mesul değil
dirler şu kadar ki, yönetim kurulu üyeleri ehil olmıyan müdür
ler tâyin etmek veya onların ortaklık için zararlı olan iş ve mu
amelelerine karşı müsamaha göstermek veya yönetim kurulunun 
salahiyetli olmadığı hususlara müdürleri mezun kılmak suretiy
le sebebiyet verdikleri zararlardan dolayı ortaklığa karşı mü-
teselsilen mesuldürler. 338 nci madde gereğince bu baptaki ku-



— 327 — 
mim aşteılk e t m e d i ssibit ©lan üye, mesuliyetten kıırkıimuş 
ı s t a . 

ÜÇÜNCtr K3BÎM 
Denetçiler 

ÜÇ YÜZ J£IRK YEDlMtf MADDE — Anemim ataklık- / - Seçim ve azli. 
larda, beşten fazla olmamak üzere bir veya mütaadıdit denetçi i. Genel olarak. 
bulunur. Mütaaddit denetçiler bir kurul teşkil ederler. 

Denetçiler pay sahibi olan ve olmıyanlar arasından ilk def a 
bir yıl için kuruluş genel kurulu ve sonradan en çok üç yil için 
genel kurul taraf ından seçilirler. 

Denetçiler bir ise, onun; mütaaddit ise, yarısından bir fazlası 
Türkuyrukluğundanalmasılâzımdır. 

Denetçi seçilecek kişinin, hesap uzmanı diplomasına sahip 
Teya İktisat Fakültesinden yahut Yüksek İktisat ve Ticaret 
.okullarından mezun bulunması veyahut en az beş yıl tacirlik veya 
îferr ticari işletmede müdürlük yahut muhasiplik yapmış olması 
şafttır. 

Büreieri biten denetçüerm tekrar seçilmeleri caizdir. Denet
çiler aynı zamanda yönetim kurulu üyeliğine seçilemiyeeekleri 
gibi ortaklığın memuru sıfatiyle de işlerini göremezler. Görev
leri feiten yönetim kurulu üyMeri, gen̂ ed kuraka ibra :edilme^kçe 
«teetçiliğe ıseçilemezler. 

ÜÇ YÜZ KIRK SEKÎ2TtNCÎ MADDE — Genel kurul s. özel olarak. 
bâzı muayyen hususların tetkik ve teftişi için lüzumu halinde özel 
Jmetş ikr seçebilir. 

^ene»l korulun toplantı vaktinden itibaren ;en az altı :ay önce-
den beri esas sermayenin en az onda birine muadil paylara*sahip 

^®ldu%laaı ̂ sabit olan pay -sahipleri; son iki yıl içinde ortaklığın 
kuruluşuna yeya idare nıuamelelerine mütaallik bir -suiistimalin 
vu&wbmlduğumı veya kanun yahut ana sözleşme hükümlerine 
#BeBaid bir surette-aykırı hareket edildiğini iddia ettikleri tak
dirde, bunları veya bilançonun gerçekliğini tahkik için özel 
denetçiler tâyinini genel kuruldan istiyebilirier. Bu talep red-
dolunduğu takdirde lüzumlu masrafları peşin ödemek ve sahip 
oldukları -pay senetlerini muteber bir bankaya tevdi etmek şar-
tiyle mahkemeye müracaat hakkını haizdirler. 

©u talebin mahkemece kabul edilebilmesi için iddia olunan 
hususlar hakkında kâfi delil ve emare gösterilmesi lâzımdır 
Mahkemece talep *redd©lunduğıı veya tahkikat neticelerine göre 
\Mm varit görülmediği takdirde kötü niyetle hareket ettiği 
ispat edilen pay sahipleri, ortaklığın bu yüzden gördüğü zarar
dan dolayı müteselsijen mesuldürler. 

özel denetçi tâyini talebi mahkemece reddolunur veya denet
çilerin verecekleri rapora göre bu talebin haklı söbebe dayan
madığı anlaşılırsa, kötü niyetle hareket ettiği ispat edilen pay 
sahipleri, ortaklığın bu yüzden gördüğü zarardan müteselsilen 
mesuldürler, . 
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3. Şahsi seçilme ÜÇ YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Yönetim ku 

mânileri. rulu üyelerinin usul ve furuundan birile eşi ve üçüncü dereceye 
kadar (bu derece dâhil) kan ve sihri hısımları denetçiliğe seçile
mezler. Seçilmişlerse çekilmeye mecburdurlar. 

4. Azıl. ÜÇ YÜZ ELLİNCİ MADDE — Denetçiler, genel kurul tara
fından her vakit azil ve yerine diğer kimseler tâyin edilebilir. 
Pay sahipleri arasından seçilen denetçiler azillerinden dolayı 
tazminat istiyemezler. 

8. Bir üyeliğin 
açılması. 

â. Tescil ve İlân. 

II - görevleri. 
1. Genel olarak. 

. ÜÇ YÜZ ELLİ BlRlNCl MADDE — Bir denetçinin; ölü
mü, çekilmesi, bir mâniden dolayı görevini yapamıyacak halde 
bulunması, iflâsı ve hacir altına alınması gibi bir sebeple görevi
nin sona ermesi ve ağır hapis ve o derece bir ceza ile veya sahte
kârlık, sirkat ve dolandırıcılık fiillerinin birinden dolayı mah
kûmiyeti halinde, diğer denetçiler genel kurulun ilk toplantı
sına kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Denetçi 
bir kişiden ibaret olup da yukarda yazılan hallerden birinin 
mevcudiyetine binaen yerine diğer bir kimsenin tâyini gerektiği 
takdirde, bum;, genel kurulun ilk toplantısına kadar görevli 
olmak şartiyle her münferit pay sahibinin veya yönetim kurulu 
üyelerinden her birinin talebi üzerine ortaklık merkezinin bulun
duğu yer mahkemesi tâyin eder. 

ÜÇ YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — Denetçilerin tâyin ve 
azilleri, yönetim kurulu tarfmdan derhal ticaret siciline tescil 
ettirilmekle beraber ortaklık ilânının dercine mahsus gazete
lerle de ilân ettirilir. 

ÜÇ YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Denetçilerin görevi, 
ortaklığın iş ve muamelelerini denetlemektir. Hususile denet
çiler *: 

1. Ortaklığın yönetim kurulu üyeleriyle elbirliği yaparak" 
bilançonun tanzim şeklini tâyin etmek; 

2. Ortaklık muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu ka
yıtların intizamla yapılmasını sağlamak maksadiyle hiç olmazsa 
altı ayda bir defa ortaklığın defterlerini incelemek; 

3. Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz olmamak üzere sık 
sık ve ansızın ortaklık veznesini teftiş etmek; 

4. Enaz ayda bir defa ortaklık defterlerini inceliyerek rehin 
veya teminat, yahut ortaklık veznesinde hıfzolunmak üzere 
vedia olarak teslim olunan her nevi kıymetli evrakın mevcut 
olup olmadığını tahkik ve kayıtlara tatbik eylemek; 

5. Ana sözleşmede pay sahiplerinin genel kurul toplantı
larına iştirakleri için gerektiği bildirilen şartların yerine geti
rilip getirilmediğini incelemek; 

6. Bütçe ve blânçoyu gözden geçirmek ; 
7. Tasfiye muamelelerine nezaret etmek; 
8. Yönetim kurulunun ihmali halinde olağan ve olağanüstü 

olarak genel kurulu toplantıya davet etmek; 
9. Genel kurul toplantılarında hazır bulunmak; 

10. Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hü-
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kümlerine tamamiyle riayet eylemelerine nezaret .etmek; 

Görevleriyle mükelleftirler. 
Denetçilerin yukarda yazılı denetleme salâhiyetleri, ana söz

leşme veya genel kurul kararı ile tahdit olunamaz. 
ÜÇ YÜZ ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Denetçiler; her 

yıl sonunda ortaklığın hal ve durumuna, yönetim kurulunun tan
zim ettiği bilançoya ve sair hesaplara ve dağıtılmasını teklif ettiği 
kazançlara mütaallik yönetim kurulunun vereceği rapor ve sair 
evrak hakkındaki mütalâalarını havi olmak üzere genel kurula 
bir rapor vermekle mükelleftirler. Böyle bir rapor alınmadan 
genel kurul bilanço hakkında bir karar veremez. 

Denetçiler, görevlerini ifa esnasında yönetim işlerine ait ol
mak üzere muttali olacakları noksanlık ve yolsuzlukları veya ka
nun yahut ana sözleşme hükümlerine aykırı hareketleri, bunlar
dan mesul olanın üst makamına ve yönetim kurulu başkanına ve 
mühim hallerde genel kurula ihbar ile mükelleftirler. 

ÜÇ YÜZ ELLf BEŞİNCİ MADDE — Denetçiler mübrem 
ve müstacel sebepler çıktığı takdirde genel kurulu olağanüstü 
toplantıya davete mecburdurlar. 

ÜÇ YÜZ ELLÎ ALTINCI MADDE — Her pay sahibi, or
taklığın yönetim kurulu üyesi veya müdürleri aleyhlerinde de
netçilere müracaat edebilir. Denetçiler bu müracaatları tahkika 
mecburdurlar. Tahkikat neticesinde müracaatin gerçekliği bel
li olursa keyfiyet denetçilerin yıllık raporuna' yazılır. 

Müracaat edenler esas sermayenin onda birine muadil pay
larına sahip oldukları surette, denetçiler bu müracaat hakkın
daki fikir ve mütalâalarını raporlarında bildirmeye ve lüzum 
gördükleri halde genel kurulu derhal olağanüstü toplantıya da
vet etmeye mecburdurlar. 

ikinci fıkraya dayanarak denetçilere müracaat edenlerin yu
karda yazılı miktardaki pay senetlerini muteber bir bankaya 
tevdi etmeleri lâzımdır. Bu senetler genel kurulun ilk toplantı
sının sonuna kadar Bankada kalır. 

ÜÇ YÜZ ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — Denetçiler yönetim 
kurulu toplantılarında müzakere veya oya iştirak etmemek şar-
tiyle hazır bulunabilirler ve münasip gördükleri teklifleri yöne
tim kurulu ve genel kurulun olağan ve olağanüstü toplantıları 
gündemlerine ithal ettirebilirler. 

ÜÇ YÜZ ELLÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Denetçiler, gö
revlerini yaptıkları esnada muttali oldukları hususları münferit 
pay sahiplerine ve üçüncü kişilere ifşa etmekten memnudurlar. 

ÜÇ YÜZ ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — Denetçiler, gö
revlerini kötü kullanmalarından dolayı müteselsilen mesuldür
ler. Bu mesuliyet hakkında 309 ve 341 nci maddeler hükümleri 
uygulanır. 

2. Yıllık raporun 
tanzimi. 

îhbar mükelle
fiyeti. 

3. Genel kurulu 
olağanüstü top
lantıya davet. 

4. Şikâyetleri 
tahkik. 

5. Yönetim kuru
lu toplantılarına 

iştirak. 

IH - Mesuliyeti. 
1. Sır saklama 
mükellefiyeti. 

2. îhtimam 
derecesi. 



A) Üyelik. 
I - Toplantıya iş

tirak hakkı. 
2, Genel olarak. 

%. Kötüye 
kullanma. 

II -Malûmat al
ma hakH. 

t Büânço, 

DÖRDÜNCÜ KI&EM 
Genel Kurul 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Pay sahipleri; organ
ların tâyini, hesapların onanması ve kazancın dağıtılması gibi 
ortaklık işlerine mütaallik haklarını genel kurul toplantıların
da kullanırlar. 

O'y hakkını haiz olan pay sahibi, genel kurul toplantılarında 
paylarını bizzat temsil edebileceği gibi pay sahibi olan veya, 
ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça, pay sahibi olmı
yan üçüncü bir kişi vasıtasiyle de temsil ettirebilir. 

Nama yazılı pay senetleri için temsil salâhiyetinin yazılı ol-
masi şarttır. Hâmile yazılı bir pay senedinin zilyedi bulundu
ğunu ispat eden kimse, oy hakkını kullanmaya ortaklığa karşı 
salâhiyetlidir. Bunu ispat maksadîyle hâmile yazılı pay senet
lerinin sahipleri oy haklarını genel kurulda kullanabilmek 
için pay senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını göste
ren belgeleri, toplantı gününden bir hafta önce ortaklığa tevdie 
mecburdurlar. Hâmile yazılı pay senetleri rehin veya tevdi 
edilmiş yahut ariyet olarak başka bir kimseye bırakılmif olduğuı 
takdirde, malik ve zilyed arasındaki münasebetlerde oy hakkı
nın kullanılması bakımından aşağıdaki hükümler caridir. 

1. Oy hakkı malike aittir; 
2. Temsil salâhiyeti ayrı bir senede yazılmış olmak şartiyle, 

temsile salahiyetli zilyed, malik yerine ve onun menfaatine ola
rak oy hakkını kullanmaya mezun sayılır. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ BÎRİNCÎ MADDE — Oy hakkına mü
tedair tahditlerden birini tesirsiz bırakmak maksadiyle pay senet
lerinin, genel kurulda oy hakkını kullanmak üzere başkasına 
verilmesi caiz değildir. 

Pay sahiplerinden her biri, hakkı olmıyan kimselerin genel 
kurul toplantısına iştirak etmelerine karşı yönetim kurulu nez-
dinde itiraz edebileceği gibi itirazını genel kurul tutanağına da 
yazdırabilir. 

Genel kurul toplantısına iştirake salahiyetli olmıyan kimse
ler bir karara iştirak etmiş bulunuyorlarsa pay sahiplerinin her 
hangi birisi önceden itiraz etmemiş olsa bile, bu kararın iptalini 
mahkemeden istiyebilir; meğer ki dâvâlı ortaklık bu iştirakin 
karara müessir olmadığını ispat ede. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ ÎKİNCÎ MADDE — Kâr ve zarar he 
sabi, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın nasıl dağıtılacağı 
hususundaki teklifler, denetçiler tarafından verilecek raporla 
birlikte genel kurulun olağan toplantısından en az on beş gün 
önce ortaklığın merkez ve şubelerinde pay sahiplerine açık bulun
durulur. 

Kâr ve zarar hesabı, bilanço ve yıllık rapor, bir yıl müddetle 
pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur; her pay sahibir 
masrafı ortaklığa ait olmak üzere kâr ve zarar hesabile bilanço
nun bir suretini istiyebilir. 
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B) Toptaniılat. 
1 • Davet 

X. Genel olarak» 

Hâmile yazılı pay senetleri ihraç edilmiş ise yukarda adı 
geçen vesikaların pay sahiplerine açık bulundurulduğu keyfiyeti, 
Resmî Gazeteden başka ana sözleşme ile muayyen şekilde ilân 
olunur. . 

Pay defterine kaydedilen nama yazılı pay senedi sahiplerine 
ayrıca tebligat yapılır. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Pay sahipleri, * Ticari 
şüpheli gördükleri noktalara denetçilerin dikkat nazarlarını defterler* 
çekmeye ve lüzumlu izahatı istemeye salahiyetlidirler. 

Ortaklığın ticari defterlerle muhaberatının tetkiki yalnız 
genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulunun karart 
ile mümkündür. Ortaklık sırları tetkikten müstesnadır. Pay 
sahibinin de öğrenebildiği sırları saklaması şarttır. 

Pay sahiplerinin malûmat alma hakkı, ana sözleşme veya or
taklık organlarından birinin kararı ile bertaraf edilemiyeceği 
gibi tahdit de edilemez. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Genel kurul
lar, olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan toplantı 
her hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda 
bir defa olur. Bu toplantıda, 369 ncu madde gereğince müzakere 
gündemine konulması gereken hususlar müzakere olunur. 

Yılda birkaç kere kazançlarını dağıtan anonim ortaklıklarda, 
her dağıtma için, genel kurulun toplantıya daveti lâzımdır. 

Genel kurul lüzumu halinde olağanüstü toplantıya davet 
olunur. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Genel kurulu 
olağan toplantıya davet, yönetim kuruluna ve olağanüstü toplan
tılara davet, hem yönetim kuruluna hem de 355 nci madde gere
ğince denetçilere aittir. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Esas sermayenin 
en az onda biri değerinde paylara sahip olan kimselerin gerek
çeyi ihtiva eden yazılı talepleri üzerine, yönetim kurulunun, ge
nel kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi veya genel kuru
lun toplanması zaten kararlaştırılmış ise müzakeresini istedikle
ri maddeleri gündeme koyması mecburidir. Bu talep hakkını 
haiz kimselerin sahip olmaları gereken payların miktarı, ana 
sözleşme ile. daha az bir miktara indirilebilir. 

ÜÇ YÜZ ALTMIŞ YEDlNCl MADDE — Pay sahiplerinin *) 
önceki maddede yazılı talepleri yönetim kurulu ve 356 ncı mad
de gereğince denetçiler tarafından nazara alınmadığı takdirde, 
ortaklık merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme adı geçen payı 
sahiplerinin talebi üzerine genel kurulu toplantıya davete ve
ya istedikleri hususu gündeme koymaya kendilerini mezun kı
labilir. Toplantıya davete veya gündeme eklenen hususlara mü-
taallik ilâna, mahkemenin izni yazılmak lâzımdır. Mahkemeye 

% Davete salahi
yetli olanlar, 

a) Yönetim m 
denetleme kurut* 

tart, 
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müracaat halinde dahi 356 ncı maddenin son fıkrası hükmü uy
gulanır, 

t tÖ t t î 2 ALTMIŞ SEKÎZÎİSTCÎ MADDE — Genel kuru* 
lun toplantıya daveti, ana sözleşmede gösterilen şekil ve suret* 
te, ilân ve toplantı günleri dâhil olmamak üzere, toplantı vaktin* 
den en az iki hafta önce yapılmak lâzımdır, . Payları nama y»* 
«ılı olan pay sahipleri ile önceden ortaklığa bir pay senedi t©*-
di ederek ikametgâhını bildiren pay sahiplerine, taahhütlü mak* 
tup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü bildirilir, 

ÜÇ YÜ2 ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Genel ko* 
nılü toplantıya davete dair olan ilân veya davet mektuplarında 
gündemin de gösterilmesi lâzımdır. Genel Kurulun ana sözleş
mede muayyen zamanda toplanacağı olağan toplantıya mütaal-
lik gündeme j . , • 

1. Yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen rapor* 
ların okunması; 

2. Ortaklığın bilanço ve kâr ve zarar hesabının ve kazancı
nın dağıtılması hakkındaki tekliflerin onanması veya değiştiri
len fekilde kabul veya reddi ;• 

3. Yönetim kurulu üyeleriyle ve denetçilerin ücret ve aidat
tan sözleşmede muayyen değilse tâyini; 

4. Süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyeleriyle dfe* 
netçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri; 

Maddeleriyle lüzum görülen sair hususlar konur. Gündemde 
gosterilmiyen hususlar müzakere olunmaz. 

ÜÇ YÜÇ YETMİŞİNCİ MADDE — Bütün payların sahip 
veya temsilcileri, aralarından biri itirazda) bulunmadığt takdir
de toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin de 
genel kurul olarak toplanabilirler. 

Böyle bir toplantıda, bütün pay sahip veya/ temsilcileri hazır 
olmak şartiyle, genel kurulun görevlerinden olan hususlar mü-* 
ısakere edilerek karara bağlanabilir* 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Aksine ana iti* 
leşmede açık hüküm olmadığı takdirde genel kurul, ortaklık 
merkezinin bulunduğu yerde toplantıya davet edilir. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Genel kurullar, 
bu kanunda veya ana sözleşmede aksine açık hüküm bulunan 
hususlardan maadasında, esas sermayenin en az dörtte birini' 
temsil eden pay sahiplerinin huzuru ile toplanırlar. İlk toplan
tıda bu nisap hâsıl olmadığı takdirde tekrar toplantıya davet 
edilirler. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, temsil 
ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, müzakere yapmay* 
re karar vermeye salahiyetlidirler. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Genel kuruUam 
olağan ve olağanüstü toplantılarında pay sahiplerinin oy sahibi 
olması için mâlik olmaları lâzımgelen paylann miktariyle bun-
larui haiz olacakları oyların adedi, ana »özleşmede tâyin « l u n » 
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1lyi£ edilmediği takdirde her pay, sahibine Mr vf bahsede** 
»Ancak bir kişinin mâlik olduğu payların miktarı onu aşara* 
ondan fazla oy kullanamaz. Bu son hükme aykırı olan şart 
hükümsüzdür» 

Sözleşme ile, muayyen miktarda paya münferiden mâlik olmı* 
yan pay sahiplerinin, bu miktarı sağlamak için paylarını birleş* 
tirip aralarından birini temsilci tâyin ederek genel kurul muza* 
kerelerine iştirak etmeleri mümkündür. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE ~~ Pay sahip* * #***»*# 
lerinden hiç biri; kendisi veya karı ve kocası yahut usul ve f üruu 
ile ortaklık arasındaki şahsi bir işe veya dâvaya dair müzakere* 
lerde, oy hakkını kullanamaz. 

Ortaklık işlerinin görülmesine her hangi bir suretle iştirak 
etmiş olanlar, yönetim kurulu üyelerinin ibarasına ait kararlarda 
oy hakkım . haiz değildirler. Bu yasağın denetçilere şümulü 
soktur. 

ÜÇ YÜZ YETMlg BEŞİNCİ MADDE — Yönetim kurulu, i* *M%&ç&m 
pay sahiplerinin toplantıya ve müzakerelere iştirak edebilip i, ğfiyti #touir 
edemedikleri ve oy haklarını kullanabilip kullanamadıkları hu-
«ıslarının tesbiti için gereken bütün tedbirleri alır. 

Yönetim kurulu, verilen kararlar ve yapılan seçimlerle pay 
sahiplerinin vâki beyanları geçirilmek üzere bir tutanağın tu* 
iulmasını sağlar. 

Genel kurul toplantısına başkanlık edebilecek kimse, ant 
«Özleşmede tâyin edilmediği takdirde genel kurulca seçilir. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE —- Genel kurulun *• 4 * # 
toplantı anında hazır bulunan pay sahibi veya temsilcilerinin, 
adlariyle ikametgâhlarını ve pay miktarlarım gösteren ve başkan 
tarafından imza edilen bir cetvel tanzim olunarak ilk oyların 
toplanmasından önce hazır olanların görebilecekleri bir yere • 
asılır* 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE -~ Bilançonun * Mtofantm 
onanması hakkındaki müzakere, çoğunluğun veya esas sermaye- ba§ka bir güm 
nin onda birini temsil eden azlığın talebi üzerine bir ay sonraya bmhümım 
bırakılır; keyfiyet 368 nci maddede yazılı olduğu üzere pay sa
hiplerine bildirilir ve usulü dairesinde ilân olunur. Bununla 
beraber azlığın talebi üzerine bir defa tehir edildikten sonra tek* 
rar müzakerelerin geri bırakılması talep olunabilmek için, bilân* 
çonun itiraza uğrayan noktaları hakkında gereken izahatnı veril
memiş olması şarttır. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDB — Kararkr, m*m*SJbt 
mevcut oyların çoğunluğu ile alınır. iprtfc»*. 

Tutanakların 297 nci maddede yazılı şartlar dairesinde tan
zim edilmeleri lâzımdır. Toplantıda hazır bulunan pay sahip
leri veya temsilcilerinin adlarını gösteren 376 nci maddedeki 
eetvel ile toplantıya davetin usulü dairesinde cereyan ettiğini 
isp&i eden belgeler tutanağa bağlanır. Adı geçen belgelerin 
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mündericatı tutanakta açıklandığı takdirde bunların ayrıca 
bağlanmasına lüzum yoktur. Yönetim kurulu bu tutanağın, 
noterce tasdikli bir suretini derhal ticaret sicili dairesine tevdi 
ederek hangileri tescile ve ayrıca ilâna tâbi ise, bunları da yap
tırmakla mükelelf tir. 

ÜÇ YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Genel ku
rul tarafından alman kararlar, toplantıda hazır bulunmıyan ve
yahut aykırı oy veren pay sahipleri hakkında da muteberdir. 

ÜÇ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Bilançonun onanma
sına dair olan genel kurul kararı, aksine açık şart olmadığı tak
dirde, yönetim kurulu üyeleriyle müdürler ve denetçilerin ibra
sını tazammun eder. Bununla beraber bilançoda bâzı hususlar 
belirtilmemekte veyahut bilanço ortaklığın gerçek durumunun 
görülmesine mâni yanlış birtakım hususları ihtiva etmekte ise, 
yönetim kurulu üyeleriyle müdürler ve denetçiler, bilançonun 
onanmasiyle ibralarını almış olmazlar. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN BlRlNCl MADDE — Aşağıda yazılı 
kimseler, kanun veya ana sözleşme hükümlerine aykırı olan ge
nel kurul kararları aleyhine, tarihlerinden itibaren üç ay içinde 
ortaklık merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye müracaatla 
iptal dâvası açabilirler; 

1. Toplantıda hazır bulunup da karara muhalif kalarak 
keyfiyeti tutanağa geçirten veya haksız olarak oyunu kullanma
sına müsaade edilmiyen yahut toplantıya davetin usulü daire
sinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilân veya teb-
ğil edilmediğini yahut genel kurul toplantısına iştirake salahi
yetli olmıyan kimselerin karara iştirak etmiş bulunduklarını 
iddia eden pay sahipleri; 

2. Yönetim kurulu; 
3. Kararın infazı yönetim kurulu üyeleriyle denetçilerin 

şahsi mesuliyetlerini mucip olduğu takdirde bunların her biri. 
iptal dâvasının açılması keyfiyetiyle yargılamanın yapılaca

ğı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilân olunur. 
Birinci fıkrada yazılı üç aylık sürenin sona ermesinden ön

ce yargılamaya başlanamaz, Birden fazla iptal dâvası açıldığı 
takdirde, dâvalar birleştirilerek görülür. 

Mahkeme ortaklığın talebi üzerine, ortaklığın muhtemel za
rarına karşı davacıların teminat vermesine karar verebilir. Te
minatın mahiyet ve miktarını tâyin mahkemeye aittir. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN iKlNCl MADDE — önceki maddeye 
dayanarak genel kurul kararı aleyhine iptal dâvası açıldığı tak
dirde mahkeme, yönetim kurulu üyeleriyle denetçilerin reyini 
aldıktan sonra, aleyhine iptal dâvası açılan kararın icrasını geri 
bırakabalir, 

ÜÇ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Kararın ipta
line dair ilâm, kesinleştikten sonra bütün pay sahipleri hakkın-
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da muteber tutulur. Yönetim kurulu bu ilâmın bir suretini der
hal ticaret siciline kaydettirmeye mecburdur. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ' MADDE — Genel kuru- 4. Kötü niyetle ip. 
lun kararı aleyhine kötü niyetle iptal dâvası açıldığı takdirde tal dâvasını açan-
davacılar, bu sebeple ortaklığa düşen zarar ve ziyandan mütesel- lo^n mesuliyeti. 
silen mesuldürler. 

D) Ana sözleşme* 
nin değiştirilmesi. 
I - Genel olarak, 

1. Müktesep 
haklar. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN BEŞÎNCÎ MADDE — Aksine ana söz
leşmede açık hüküm olmadığı takdirde genel kurul aşağıdaki 
şartlar dairesinde sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir; 
şukadar ki, münferit pay sahiplerinin bu sıfatla haiz oldukları 
müktesep haklar rızaları olmaksızın kaldırılamaz. 

Müktesep haklar; kanun veya ana sözleşme hükümlerine göre 
genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına tâbi olmıyan yahut 
genel kurulun toplantılarına iştirak hakkmdan doğan, hususiyle 
üyelik, oy kullanmak, iptal dâvası açmak, temettü almak ve tas
fiye neticesine iştirak gibi haklardır. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Genel kurul *.. Bakanlar Ku-
ana sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya davet edildiği tak- rulunun müsaadesi 
dirde, önce Bakanlar Kurulunca müsaade edilen değişik metnin 
asıl metin ile birlikte 368 nci maddede yazılı olduğu üzere ilânı 
ve ilgililere tebliği lâzımdır. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN YEDÎNCİ MADDE — Ana sözleşmenin 
değiştirilmesi için yapılan toplantıda bir payı olanın da, müza
kerelere iştirake ve oy vermeye hakkı vardır. Sözleşmede bu 
esasa aykırı şart varsa hükümsüzdür. Birden fazla payı olan 
kimselerin oyları, ana sözleşmede aksine açık bir hüküm olsa bile, 
payları nispetinde eşit olarak artar. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN SEKÎZÎNCÎ MADDE — Ortaklığın 
uyrukluğunu değiştirmek veya pay sahiplerinin taahhütlerini ar
tırmak hususundaki kararlar için, bütün pay sahiplerinin oybir
liği şarttır. 

Ortaklığın konu veya tipinin değiştirilmesine taallûk eden 
genel kurul toplantılarında esas sermayenin enaz dörtte üçünü 
temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır olmaları 
şarttır. 

î lk toplantıda sermayenin dörtte üçünü temsil eden pay sa
hipleri hazır olmadığı takdirde, yönetim kurulu, genel kurulu 
tekrar toplantıya davet edebilir. İlk toplantı için lüzumlu nisap 
ve çoğunluk ikinci toplantıda da aranır. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılanlardan başka hususlara 
dair değişiklikler için, davet olunan genel kurulun ilk toplantı
sında ikinci fıkrada yazılı müzakere nisabı hâsıl olmadığı tak
dirde, keyfiyet ortaklık ilânlarının, dercine mahsus gazetelerle 
on beş gün ara ile iki kere ilân edildikten sonra ikinci bir top
lantı yapılabilir. Bu toplantı için nama yazılı senet sahiplerine 
gönderilecek davet mektuplariyle yapılacak ilânlara, gündemle 
beraber ilk toplantının günü ve neticesi yazılır, ikinci toplantıda 

3, Oy hakku 

4. tfisab m 
çoğunluk. 



_ 136 — 

, Birçok pa>y 
toevtierinin 
bulunmam. 

#. f«ic& 

H - Sem sermaye
nin çoğaltümaso, 

I, Şartlar, 

$. Muameleler, 

müzakere yapabilmek için esas sermayenin enaz yansım temsil 
eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır olmaları lâzımdır, 

ikinci toplantıda dahi müzakere nisabı hâsıl olmadığı tak* 
dirde, önceki fıkrada yazılı usul dairesinde üçüncü bir toplantı 
yapılabilir. Bu son toplantıda müzakere için, esas sermayenia 
enaz üçte birini temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 
hazır olmaları kâfidir. 

ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralara göre toplanan genel ku* 
ruîlarm kararları mevcut oyların üçte ikisiyle alınır. 

ÜÇ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Genel ku-
rulca ana sözleşmenin değiştirilmesine dair alman karar muay* 
yen bir nevi pay sahiplerinin haklarının ihlâl edici mahiyette ise 
bu karar, adı geçen pay sahiplerinin yapacakları hususi bir top
lantıda verecekleri diğer bir kararla onanmadıkça, infaz edile
mez. Bu hususi toplantıda müzakere nisabı ve karar verme tarzı 
388 nci maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralan hüküm 
lerine tâbidir. 

ÜÇ YÜZ DOKSANINCI MADDE — Ana sözleşmenin def* 
ğiştirilmesine mütaallik genel kurulca verilen karar, yönetim 
kurulu tarafından ortaklık merkezinin ve şubelerinin bulunduğu 
yerin ticaret siciline tescil ve eğer ilâna tâbi olan hususlar 
varsa onlar da ilân ettirilir. Tescilden önce değiştirme karan 
hüküm ifade etmez. 

ÜÇ YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Esas sermayeyi 
teşkil eden payların bedelleri tamamen ödenmedikçe, genel ku* 
rul, yeni pay senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin çoğaltıl
masına karar veremez. Muhtelif hakları haiz mütaaddit nevi 
pay sahipleri mevcut olduğu takdirde, genel kurulun kararından 
ayrı olarak adı geçen nevilerden her birine ait pay sahipleri* 
nin de hususi bir toplantı yaparak karar vermeleri şarttır. 

ÜÇ YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE — Genel kurul yeni 
pay senetleri çıkarmak suretiyle esas sermayenin çoğaltılmasına 
karar verdiği takdirde, anonim ortaklıkların kuruluşuna ait hü
kümler cari olur. Hususiyle ayni sermayenin konması, malların 
devir alınması ve özel menfaatlerin bağışlanması hakkındaki 
hükümler uygulanır. Kuruluş esnasında verilmesi şart olan bi
lirkişi raporu bu hallerde, yönetim kurulu tarafından verilir. 
iştirak taahhütnamelerine sermayenin çoğaltılmasına dair olan 
karardan ve kanunen bir prospektüs tanzimi lüzumlu olduğu tak
dirde bu prospektüs münderecatmdan bilgileri bulunduğuna ve 
yeni pay senetlerinin halkın açıkça iştirakine arzolunduğun» 
dair kayıtlar konulur. 

Sermayenin çoğaltılması yukarıki hükümlere göre icra edil-
memişse bu husustaki muameleler bâtıl ve bundan dolayı da 
yönetim kurulu üyeleriyle denetçiler; ortaklığa, münferit pay 
sahiplerine ve üçüncü şahıslara karşı müteselsilen mesuldürler, 



ÜÇ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Esas sermaye
nin çoğaltılan kısmına halk iştirake açıkça davet olunduğu tak
dirde, bu davet, yönetim kurulu namına ortaklığı temsile sala-
niyetli olan bir kimse tarafından imza olunacak bir prospektüs 
ile yapılır. 

Prospektüs aşağıda yazılı hususları ihtiva eder : 
"L Ortaklığın ticaret siciline tescil olunduğu gün; 
2. Ortaklığın ticaret unvanile merkezi; 
3. Esas sermayenin hali hazır miktarı ve nelerden ibaret 

olduğu, payların itibarî kıymetiyle*nevi ve çeşitleri ve varsa rü$-
han hakları; 

4. Varsa intifa hakları ile sağladıkları haklar; 
6. Yönetim ve denetleme kurullarının kuruluş tarzı; 
6. Denetçilerin raporu ile beraber son kâr ve zarar hesabile 

bilanço; 
7. Son beş yıl içinde dağıtılan temettülerin nispet ve bedel

leri; 0 • 
8. Ortaklığın tahviller çıkarmak suretiyle yaptığı istikrazlar; 
9. Yeni pay senetleri ihracı kararı hususiyle bu senetlerin 

tamamının tutarı, itibari kıymeti, ihraç fiyatı, miktar ve nev'i; 
İO. Ayni sermaye ile devrolunacak mallar ve bağlanan özel 

menfaatler; 
11. Yeni payların ne zamandan itibaren temettü" hakkı bah

şedecekleri, bu hakkı tahdit eden hükümler ve rüçhan hakları; 
12. İştirak taahhüdünün ne zamana kadar lüzum ifade ede

ceği; 
Bu maddede yaık hususların iştirak taahhütnamelerine ya

zılması halinde ayrıca bir prosepektüse lüzum yoktur. 
ÜÇ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Genel ku

rulun esas sermayenin çoğaltılmasına mütaallik kararında aksi
ne şart olmadığı takdirde pay sahiplerinden her biri, yeni pay
lardan ortaklık sermayesindeki payı ile mütenasip miktarını 
alabilir. Yönetim kurulu, pay sahiplerine verilecek payların ih-
ra§ bedellerini, gazetelerle ilân eder. Bu hususta yapılacak ilân
larda, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kullanabilme
leri için tâyin olunacak müddet, on beş günden aşağı olamaz, 

t ÜÇ YÜZ DOKSAN BEŞÎNCÎ MADDE..— Esas sermaye
sinin çoğaltılmasına dair olan genel kurul kararı, taahhüt edil
diği faylara ait zaruri olan ilk ödemelerin yapılmış olduğunu 
tesbit ©den genel kurul kararı alındıktan sonra ticaret -siciline 
tescil olunur. îcabrnda ayni sermaye ve devir alınacak mallar 
hakkındaki Özel kararlar da, ticaret siciline bildirilir. 

Esas «emiayenin çoğaltılması keyfiyetinin tescilinden &nee 
çıkarılan pay senetleri hükümsüzdür. Şu kadar ki, iştirak taah
hüdünden doğan mükellefiyetler baki kalır. Tazminat haklan 
iakhdır. 

3, pHHptktü», 

4. Teni pay «l> 
mak hakkı. 

8. Te$vCL 
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ÜÇ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Bir ortaklık, 

esas sermayesini azaltarak azaltılan kısmın yerine geçmek üzere 
tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmak niyetinde değilse ge
nel kurul, esas sermayenin itibari kıymetine dair ana sözleşme 
hükümlerinin değiştirilmesine karar verir; şu kadar ki, yöne
tim kurulunun talebi süzerine mahkemece tâyin edilecek üç bi
lir kişi tarafından verilecek müşterek bir raporla, esas serma
yenin azaltılmasına rağmen ortaklık alacaklılarının haklarmı 
tamamen karşılıyacak miktarda aktifler mevcut olduğu tesbit 
edilmiş olmadıkça böyle bir karar verilemez. 

Bu hususta 388 nci maddenin 2 nci fıkrasiyle son fıkrası hü
kümleri uygulanır. Kararda, bilirkişi raporunun neticesi açık
lanarak sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağı göste-

Esas sermayenin azaltılmasından kayıtlara göre doğacak bir 
kazanç münhasıran itfalar için kullanılabilir. 

Esas sermaye hiç bir suretle yüz bin Türk lirasından aşağıya 
indirilemez. 

ÜÇ YÜZ DOKSAN YEDÎNCÎ MADDE — Genel kurul 
esas sermayenin azaltılmasına karar verdikten sonra yönetim 
kurulu bu kararı Resmî Gazetede ve aynı zamanda ana sözleşme 
ile muayen şekilde üç defa ilân ederek Resmî Gazetedeki üçün
cü ilândan'itibaren iki ay içinde alacakarını beyan etmek sure
tiyle Ödeme veya teminat istiyebileceklerini alacaklılara bildi
rir. Ortaklıkça malûm olan alacaklılara ayrıca davet mektup
ları gönderilir. 

Esas sermaye zararlar neticesinde bilanço da husule gelen bir 
açığı kapatmak maksadiyle ve bu açıklar nipetinde azaltılacak 
olursa, alacaklıları davetten ve bunların haklarının ödenmesin
den veya temininden vazgeçilebilir. 

ÜÇ YÜZ DOKSAN SEKÎZÎNCÎ MADDE — Esas ser
maye, ancak alacaklılara verilen sürenin bitmesinden ve beyan 
edilen alacakların ödenmesinden veya temin edilmesinden sonra 
fiilen azaltılabilir. 

Azaltma kararının icrası için pay senetleri miktarının müba
dele veya damgalanmak suretiyle veyahut diğer bir tarzda azal
tılmasına lüzum görüldüğü halde yapılan ihtara rağmen geri ve
rilmemiş olan pay senetleri, ortaklıkça iptal edilebilir. 

Mübadele için ortaklığa geri verilmesi zımnında yapılan teb
liğlere, geri verilmiyen senetlerin iptal olunacağı hususu da 
yazılır. 

Pay sahiplerinin mübadele olunmak üzere ortaklığa geri ver
dikleri pay senetlerinin miktarı, karar gereğince mübadeleye 
yetmezse bu senetler iptal olunarak bunların mukabilinde veril
mesi gereken yeni senetler satılıp paylarına düşen miktar ortak
lıkta saklanır. 

Yukarıki fıkralarla 396, 397 nci maddelerde yazılı şartlara 
riayet edilmiş olduğunu gösteren belgeler ibraz edilmedikçe esas 
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sermayenin azaltılmasına dair karar ve sermayenin gerçekten 
azaltılmış olması keyfiyeti, ticaret siciline kaydolunamaz. 

U. Pay bölünm$-
mtsi. 

BEŞİNCİ KISIM 
Pay ve pay senetleri 

ÜÇ YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Her pa- A) Paylar. 
yın, en az yüz lira itibari kıymetinde olması lâzımdır. Şukadar ki, I - İtibari kıymeti, 
ortakhgm ıslahı halinde itibari kıymet bunun aşağısına da indi- •*. Gtnti olarak. 
rilebilir. 

DÖRT YÜZÜNCÜ MADDE — Her pay ortaklığa karşı bö% 
lünemez. Bir payın birden fazla sahipleri bulunduğu takdirde 
bunlar, ortaklığa karşı haklarını ancak müşterek bir temsilci va-
sıtasiyle kullanabilirler. Müşterek bir temsilci tâyin etmedikleri 
takdirde ortaklıkça yapılacak tebliğlerin, adı geçen pay sahip
lerinden yalnız birine yapılması kâfidir. 

Genel kurul, ana sözleşmeyi değiştirmek suretiyle esas 
sermayenin miktarını değisürmeksizin, payları itibari kıy
metleri daha az olan paylara bölmek veya itibari kıymetleri 
daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek salâhiyetini haizdir. 
Şukadar ki, paylarm birleştirilmesi her pay sahibinin muvafaka
tine bağlıdır. 

399 ncu madde hükmü saklıdır. 
DÖRT YÜZ BİRİNCİ MADDE — Ana sözleşme ile bâzı II-RüçhanU 

nevi pay sahiplerine temettü veya tasfiye halindeki ortaklığın paylar. 
mevcudunun dağıtılması ve sair hususlar için rüçhan hakları 
tanınabilir. 

PÖRT YÜZ İKİNCİ MADDE — Genel kurul, ana sözleşme B) İntifa hakte. 
gereğince veya ana sözleşmeyi değiştirerek, bedeli itfa olunan pay 
sahipleri, alacaklılar, kurucular veya bunlara benzer sebeplerle 
ortaklıkta ilgisi olan kimseler lehine intifa hakları ihdasına karar 
verebilir. 

î lk ana sözleşmede derpiş edilmiş olmadıkça kurucular lehine 
intifa hakları ihdas olunamaz. 

İntifa hakkı sahipleri, 429 - 432 nci maddelere tâbi bulunan 
bir kurul teşkil ederler; şukadar ki, intifa haklarının ihdası esna
sında daha ağır hükümler konmadıkça kurul kararları temsil 
olunan oyların mutlak çoğunluğu ile verilir. 

İntifa hakları sahiplerine üyelik hakları verilemez; ancak 
safi kazanca veya tasfiye neticesine iştirak yahut yeni çıkarıla
cak payları alma hakları tanınabilir. 

DÖRT YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Anonim ortakhgm tica
ret siciline tescilinden önce, paylarm diğer kimselere devir ve fe
rağı caiz değildir. 

DÖRT YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ayın karşılığı olan 
payların, anonim ortaklığın ticaret sicilline tescilinden ancak iki 
yıl onra devir ve ferağı mümkündür. 

C) Devir yasağı. 
I - Ortaklığın Us-

cilinden öne», 

II - Ayna mukabil 
olan paylar* 



/ / - Gecikme. 
1. ödemeye davet. 

2. Gecikmenin 
hükümleri. 

a) Genel olarak, 
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D) Sermaye koy- DÖRT YÜZ BEŞÎNCÎ MADDE — Pay sahibi, çıkarılması 

ma borcu. sırasında tâyin olunan pay bedelinden fazla bir şey ödemesine 
I - Vüsati, ana sözleşme ile dahi, mecbur tutulamaz. 

Tasfiye halinde ortaklık mevcuduna iştirak hakkı saklı kal
mak şartiyle pay sahiplerinin, sermaye koyma borcunu yerine 
getirmek üzere- ortaklığa verdiklerini geri istemeye hakları 
yoktur. 

Ana) sözleşme ile, pay sahiplerine, sermaye koyma borcun
dan başka, konusu para olmıyan ve muayyen vakitlerde teker
rür eden diğer mükellefiyetler de yükletilebilir. Bu mükellefi
yetlerin mahiyet ve vüsati pay sentlerine ve ilmühaberlere de 
yazılır. Bu payların devri, ortaklığın muvafakatiyle olur. 

DÖRT YÜZ ALTINCI MADDE — Payların bedelleri, ana 
özleşmede özel hükümler bulunmadığı takdirde, ilân suretiyle 
pay sahiplerinden istenir. 

DÖRT YÜZ YEDlNCÎ MADDE — Payların çıkarılma be
delini vaktinde ödemiyen pay sahibi, önceden ihtara lüzum 
olmaksızin gecikme faizi ödemekle mükelleftir. 

Yönetim kurulu bundan başka, ödemeyi geciktiren pay sahi
bini iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan 
haklarından mahrum kılmaya karar vererek bu suretle yok edi
len paylar yerine yenilerini çıkarmak salâhiyetini haizdir. Yok 
edilen paylar için senetler çıkarılmış olup da ele geçirilemiyor-
larsa adı geçen haklardan mahrum kılma kararı, Resmî Gazete
de ve aynı zamanda ana sözleşmenin derpiş ettiği şekilde ilân 
olunur. 

Ana sözleşme ile, pay sahipleri gecikme halinde cezai şart 
ödemeye mecbur tutulabilirler. 

Ortaklığın tazminat hakları saklıdır. 
b) Usul DÖRT YÜZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Gecikme halinde bu

lunan pay sahibini, iştirak taahhüdünden doğan haklarından mah
rum kılmaya veya sözleşmede yazılı cezai şartı kendisinden al
maya karar vermiş olan yönetim kurulu, Resmî Gazetede ve ay
nı zamanda ana sözleşmenin derpiş ettiği şekilde en az üç kere 
ilân etmek suretiyle pay sahibini, son ilân tarihinden itibaren 
bir ay içinde Ödemeye davet eder. Pay sahibi ancak bu yeni sü
re içinde de ödemede bulunmadığı takdirde, iştirak taahüdün-
den doğan haklardan mahrum kılınabilir veya kendisinden ce
zai şartın tahsili cihetine gidilebilir. 

Pay senetlerinin, nama yazılı olması halinde pay defterinde 
kayıtlı bulunan pay sahipleri, ilân yerine taahhütlü bir mektup
la bir ay içinde ödemeye davet olunurlar. Bu süre, davetiyenin 
alındığı tarihten itibaren cereyana başlar. 

Gecikme halinde bulunan pay sahibi, yeni pay sahibinin öde
meleriyle kapanmıyan açıklardan ortaklığa karşı mesuldür. 

419 ncu madde hükmü saklıdır. 

i 
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DÖRT YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Pay senetleri, hâ

mile veya nama yazılı olur. 
Pay senetlerinin her iki çeşidi, ana sözleşmede tâyin edilen 

muayyen bir nispet dahilinde ve bir arada mevcut olabilir. 
Ana sözleşmede aksine açık hüküm olmadığı takdirde pay se 

netlerinin nama yazılı olması lâzımdır. 
Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hâmile yazılı 

pay senetleri veya ilmühaberler çıkarılamaz. Bu hükme aykırı 
olarak çıkarılan ve hâmile yazılı olan ilmühaberler pay senetleri, 
hükümsüzdür. Zarar ve ziyan istemek hakları saklıdır. 

DÖRT YÜZ ONUNCU MADDE — Nama yazılı pay senet
lerinin, hâmile yazılı pay senetlerine ve hâmile yazılı pay senet
lerinin, nama yazılı pay senetlerine değiştirilmesi caiz olamıya-
cağına dair ana sözleşmeye konulan şart muteberdir; şu kadar ki, 
nama yazılı senedin hâmile yazılı senede değiştirilmesi için, bede
linin tamamen ödenmiş olması ve eğer pay senetlerinin çıkarılma 
kıymetleri itibari kıymetlerinden fazla, ise, bu fazlanın da öden
miş bulunması şarttır. 

DÖRT YÜZ ON BÎRÎNCÎ MADDE — Nama yazılı pay 
senetleri yerine geçmek veya pay senetleri çıkarılmazdan önce 
pay sahiplerine iştirak haklarını mübeyyin olarak verilen ilmü
haberlerin, nama yazılı olması lâzımdır. Bu ilmühaberlerin devir 
ve ferağı, nama yazılı pay senetlerinin devir ve ferağına dair 
hükümlere tâbidir. 

Hâmile yazılı pay senetleri yerine geçmek üzere tanzim olu
nan nama yazılı ilmühaberler, ancak alacağın devri hakkındaki 
hükümlere göre devredilebilir; şukadar ki, devir, ortaklığa ihbar 
edilmedikçe ortaklık hakkında hüküm ifade etmez. 

DÖRT YÜZ ON IK tNCİ MADDE — Ortaklığın tescilinden 
Önce, çıkarılan pay senetleri hükümsüzdür; ancak-iştirak taah
hüdünden doğan mükellefiyetler baki kalır. 

Tescilden önce pay senetleri çıkaran kimse, bundan doğan 
zararlardan mesuldür. * 

DÖRT YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Pay senetlerinin; 
ortaklık namına imza koymaya salahiyetli olanlardan en az ikisi
nin imzasını, ortaklığın ticaret unvanile kuruluş ve tescili tarih
lerini, esas sermayenin miktariyle payların nevi ve tutarlarını, 
pay senetlerinin itibari kıymetlerini ve ödenen, bedelleri ihtiva 
etmesi lâzımdır. îmza, damga veya mühür şeklinde dahi olabilir. 

Nama yazılı pay senetlerine, sahiplerinin öz ve soyadlariyle 
ikametgâhlarının yazılı olması ve senedin ortaklıkça pay defte
rine kaydedilmesi dahi şarttır. 

DÖRT YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir pay senedi 
veya ilmühaberi, tedavülü mümkün olmıyacak derecede yıpran
mış veya bozulmuş olursa, esas mündereeatı ve ayırt edici alâmet
lerinin tereddütsüz temyizi kabil bulunduğu takdirde, sahibi 

E) Pay senetleri 
I - Çeşitleri. 

1. Genel olarak* 

2. Değiştirme. 

3. İlmühaberler* 

II - Çıkarılma. 
i. Tescilden önce. 

2. Senetlerin 
şekli. 

III - Yıprdnmış 
senetler. 
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IV - Pay senetle
rinin devri. 

i. Hâmile yazılı 
senet. 

M. Nama yazdı 
senet. 

a) Devir kabili
yeti. 

h) Pay defteri. 

t Kayıttan* 
imtina. 

İ,) Karşılıkları ta
mamen ödenmemiş 
olan pay senetleri. 

masraflarını peşin ödemek şartiyle ortaklıktan yeni bir senet 
veya ilmühaber istemek hakkını haizdir. 

DÖRT YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Hâmile yazılı pay 
senetlerinin devir ve ferağı, ortaklık ve üçüncü kişiler hakkında 
ancak teslim ile hüküm ifade eder. 

DÖRT YÜZ ON ALTINCI MADDE — Nama- yazılı pay se
netleri, ana sözleşmede aksine açık hüküm olmadıkça, ortaklı
ğın muvafakati olmaksızın senedin arkasma veya ayrı bir kâğı
da devir hakkında yazılacak bir beyan ve senedin teslimiyle baş
kasına devrolunabilir. 

405 nci maddenin son fıkrası hükmü saklıdır. 
DÖRT YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Devir ve ferağın 

ortaklık hakkında muteber olması için, pay defterine kaydı lâ
zımdır. 
Pay senedinin önceki maddeye uygun olarak devredildiği keyfi
yeti ispat edilmedikçe, pay defterine kaydi caiz değildir. 

Yönetim kurulu kaydm yapıldığını, pay senedine işaret eder. 
DÖRT YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Ortaklık, ana 

sözleşmede derpiş olunan sebeplerden dolayı devir keyfiyetini 
pay defterine kayıttan imtina edebilir. 

Sebep gösterilmeksizin de kayıttan imtina olunabileceği şar
tının ana sözleşmeye yazılması caizdir. 

Pay senedi karşılığının tamamen ödenmemiş olması halinde, 
ortaklık teminat talep ve teminat gösterilmediği takdirde kayıt
tan imtina edebilir. 
Pay senetleri, miras yoliyle veya karı koca' mallarının idaresine 
ait hükümler gereğince yahut cebrî icra neticesi iktisap edilmiş
se teminat istenemiyeceği gibi deftere kayıttan imtina da edile
mez. 

DÖRT YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Bedeli tama
men ödenmemiş nama yazılı bir pay senedini iktisap eden kim
se, pay defterine kaydedilmekle ortaklığa karşı ödeme ile mü
kellef olur. 

Ortaklığın kurulması veya esas sermayenin çoğaltılması es
nasında iştirak taahhüdünde bulunan kimse, pay senedini baş
ka kimseye devrettiği takdirde bedeli henüz ödenmemiş olan 
kısmı kendisinden istenmez; meğer ki, ortaklığın kuruluşu ve
ya esas sermayenin çoğaltılması tarihlerinden itibaren iki yıl 
içinde ortaklık iflâs etmiş ve pay senetlerini iktisap eden kimse 
paylardan doğan haklardan mahrum kılınmış ola. 

Pay senedini başkasına devreden kimse ikinci fıkra hükmü
ne tâbi değilse, iktisap eden kimsenin pay defterine kaydedil-
mesiyle ödeme mükellefiyetinden kurtulmuş olur. 

Karşılıkları tamamen ödenmemiş olan nama yazılı pay senet
lerinin üzerine ödenmiş olan kısımları işaret olunur, 
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Genel kurul 
kararı. 

ALTINCI KISIM 
Tahviller 

DÖRT YÜZ YÎRMÎNCÎ MADDE — Anonim ortakların A) Tarifi. 
alacakları ödünçler için çıkardıkları itibari kıymetleri eşit ve 
ibareleri aynı borç senetlerine (tahvil) denir. 

DÖRT YÜZ YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE— Çıkarılan tah- B) Çıkarılma. 
villeriri bedelleri tamamen alınmadıkça gerek alelade ve gerek I - Şartlar. 
ikramiyeli bir ikinci ödünç tahvilleri çıkarılamaz. t, İkinci çıka

rılma. 
DÖRT YÜZ YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Anonim ortak- 2. En çok miktar, 

lıklarm çıkaracakları tahviller, esas sermayenin ödenen ve onan
mış son bilanço gereğince mevcut olan miktarını aşamaz. 

DÖRT YÜZ YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ana sözleşme 
tahviller çıkarılmasına müsait bulunsa bile, bu hususta genel 
kurul tarafından karar verilmesi lâzımdır. Bu kararın muteber 
olması için 388 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki müzakere nisa
bının ve son fıkrasında yazılı çoğunluğun vücudu şarttır. Genel 
kurulca verilen karar, ticaret siciline tescil ve ilân edilmedikçe 
infaz edilemez. 

DÖRT YÜZ YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Tahviller, 
halk tarafından satmalınmaları taahhüt olunmak suretiyle çıka
rıldığı takdirde; genel kurulun önceki madde gereğince vere
ceği karar, aşağıdaki maddede yazılı prospektüse bağlanarak 
299 ncu maddede zikrolurian merasimin yapılması için mahke
meye tevdi olunur. 

DÖRT YÜZ YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Tahvil çıkar
mak için halka müracaat etmek istiyen yönetim kurulu : 

1. Ortaklığın ticaret unvanile konu ve merkezini ve süresini; 
2. Esas sermayenin miktarını; 
3. Ana sözleşme tarihini ve bunda değişiklikler yapılmışsa 

bunların da tarihile ilân edildikleri tarihleri; 
4. Ortaklıkça onanmış son bilançoya göre ortaklığın du

rumunu; 
5. Çıkarılmış ve çıkarılacak tahvillerin itibari kıymetlerinin 

tutarını ve bu kıymetlerin ortaklığa ödeme suretini ve her tah
vilin itibari kıymetiyle şart kılman faizinin miktarını, nama ya
zılı veya hâmiline ait olduğunu ve tahvillerin itfa sureti ve za
manını; 

6. Tahviller çıkarılmasına dair genel kurul kararının tescil 
ve ilân tarihini; 

7. Ortaklığın menkul veya gayrimenkulleri, önceden çıkarı
lan tahvillerden veya diğer bir sebepten dolayı rehnedilmiş veya 
teminat gösterilmişse bu cihetleri, 

îhtiva eden bir prospektüs neşrine mecburdur. Bu prospek-
tüsün, tahvillerin tedavül mevkiine çıkarılmasından en az on beş 
gün önce neşir ve ilân edilmesi lâzımdır. 

/ / - Satınalma 
taahhütleri. 

1. Mahkemenin 
tasdiki. 

2. Perospektüs. 



3. Taahhüdün 
§ekli. 

III - Tahvil senet
lerinin şekli. 

IV - Tahvil 
defteri. 

C) Tahvil sahip
lerinin genel 

kurulu. 
I - Toplantıya 

davet. 

II - Genel kurulun 
yetkileri. 

III - Çoğunluk. 

IV - Cetvel 
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DÖRT YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Tahvillerin 

satmalınması, önceki maddede zikrolunan prospektüsü ihtiva 
eden ve iki nüshadan ibaret bir varaka üzerine yazılıp imzalan
mak suretiyle taahhüt olunmak iktiza eder. 

DÖRT YÜZ YÎRMl YEDİNCİ MADDE — Tahvil senetle
rine, prospektüste zikri gereken hususlardan başka tahvillerin 
ana sermaye ve faizlerinin ödeme şartları ve varsa itfa plânı ya
zılacaktır. 

Tahvil senetlerinin yönetim kurulu üyelerinden en az iki kişi 
tarafından imza edilmesi lâzımdır. İmza, damga veya mühür şek
linde dahi olabilir. 

DÖRT YÜZ YÎRMl SEKİZİNCİ MADDE — Tahviller çı
karıldığı takdirde anonim ortaklıkta nama yazılı tahvillerin kay
dına mahsus bir defter tutulur. 

DÖRT YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Yönetim 
kurulu ve denetçiler, tahvil sahiplerini genel kurul halinde ica
bında toplantıya davet edebilirler. Tedavülde bulunan tahvil
ler tutarının beşte birine sahip olanların talebi halinde de genel 
kurulu toplantıya davete mecburdurlar. Tahvil sahiplerinin 
toplantıya daveti, pay sahipleri genel kurulunun toplantıya- da
veti hakkındaki hükümlere tâbidir. 

DÖRT YÜZ OTUZUNCU MADDE — Tahvil sahiplerinin 
genel kurulu aşağıdaki hususlar hakkında müzakere yapıp kav
rar vermek salâhiyetini haizdir: 

1. Tahvil sahiplerine ait özel teminatın azaltılması veya 
kaldırılması; 

2. Faiz vâdelerinden bir veya birv kaçının uzatılması, faiz 
miktarının indirilmesi veya ödeme şartlarının değiştirilmesi; 

3. İtfa müddetinin uzatılması ve itfa şartlarının değiştiril
mesi; 

4. Tahvil sahiplerinin alacakları yerine verecekleri payları 
alıp kabul etmek; 

5. Yukardaki hususların icrasına ve gayrimenkul teminatı
nın azaltılmasına veya kaldırılmasına dair muamelelerde taiıvil 
sahiplerini temsil göreviyle mükellef bir veya mütaaddit tem
silci tâyini. 

DÖRT YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — önceki madde
nin 1, 2, 3, ve 4 sayılı bentlerinde yazılı hususlara ait kararların 
bütün tahvil sahipleri hakkında muteber olması için tedavülde 
bulunan tahvillerin üçte ikisini temsil eden tahvil sahiplerinin 
oyu şarttır. 

5 nci bentte bahsolunan temsilcinin tâyini için, mezkûr tah
villerin yarısını temsil eden tahvil sahiplerinin oyu kâfidir, 

DÖRT YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE — Tahvil sahipleri 
egnel kurulunun toplantısından önce, yönetim kurulu, tedavül
de bulunan tahvillerin bir cetvelini yaparak tahvil sahiplerinin 
görebilecekleri bir yere asar. 



— 145 — 
DÖRT YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kısımda ya

zılı hükümlere aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyeleri, 
ilgililere karşı müteselsilen mesuldürler. 

YEDİNCİ KISIM 
Anonim ortaklıkların infisahı ve tasfiyesi 

DÖRT YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Anonim or
taklıklar : 

1. Akdolundukları sürenin sonu; 
2. Ortaklık maksadının husulü veya husulünün imkânsız-

ligi; 
3. Esas sermayenin 324 ncü madde gereğince üçte ikisinin 

ziyaı; • 
4. Pay sahiplerinin beş kişiden aşağıya inmesi; 
5. Ortaklık alacaklılarının 436 ncı maddeye göre talepte 

bulunmaları; 
6. Ana sözleşmede bir fesih sebebi tâyin edilmiş ise onun ta

hakkuku; 
7. Ortaklığın diğer bir ortaklıkla birleşmesi; 
8. iflâs kararı; 
9. 388 nci maddenin 2 nci fıkrasına» göre genel kurulca fes

he karar verilmiş olması; 
Sebeplerinden biriyle münfesih olur. 
274 ncü madde ile 299 ncu maddenin son iki fıkrası hüküm

leri saklıdır. 
DÖRT YÜZ OTUZ BEŞlNCl MADDE — Ortaklığın tesci

linden sonra pay sahiplerinin sayısı beşten aşağı iner veya or
taklığın kanunen lüzumlu organlarından biri mevcut olmazsa pay 
sahiplerinden veya ortaklık alacaklılarından birinin yahut Ticaret 
Bakanlığının talebi üzerine, mahkeme ortaklığın kanuni duru
munun düzeltilmesi için bir süre tâyin eder ve durumu düzelt
mezse feshine karar verebilir. 

Dâvanın açılmasını mütaakıp mahkeme, taraflardan birinin 
talebi üzerine ihtiyati tedbirler alabilir. 

DÖRT YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Ortaklığın ala
caklıları, mahkemeye müracaatla esas sermayenin üçte ikisini 
kaybeden ortaklığın feshini istiyebilirler. Ancak ortaklık bu 
alacaklıların alacaklarına,- karşı gerekli teminatı verecek olursa, 
ortaklığın feshine karar verilmez. 

DÖRT YÜZ OTUZ YEDlNCl MADDE — iflâs halinde 
tasfiye, iflâs idaresi tarafından icra ve iflâs Kanunu hükümle
rine göre yapılır. Ortaklık organları temsil salâhiyetlerini an
cak ortaklığın iflâs idaresi tarafından temsil edilmediği husus
lar için muhafaza ederler. 

DÖRT YÜZ OTUZ SEKlZlNCl MADDE — infisah; if
lâstan başka bir sebepten ileri gelmişse yönetim kurulunca ti
caret siciline tescil ve eri çok birer hafta fasıla ile üç defa ilân 
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ettirilir. îlâna, ortaklık alacaklılarının bir yıl içinde müracaat 
etmeleri lüzumu yazılır. Bu sürenin başlangıcı, üçüncü ilân ta
rihidir. 

DÖRT YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Ortaklığın 
iflâsı, diğer bir ortaklıkla birleşmesi, bir limitet ortaklık şekline 
çevrilmesi veya kamu tüzel kişisi tarafından devralınması halleri 
hariç olmak üzere, infisah eden anonim ortaklık tasfiye haline 
girer. 

Tasfiye haline giren ortaklık, pay sahipleriyle olan münase
betlerinde dahi tasfiye edilinceye kadar tasfiye işleri çerçevesi 
içinde tüzel kişiliğini muhafaza ve ticaret unvanını (tasfiye ha
linde) ibaresini ilâve suretiyle kullanmakta devam eder. 

DÖRT YÜZ KIRKINCI MADDE — Ortaklık haline gi
rince organların görev ve salâhiyetleri, tasfiyenin yapılabilmesi 
için zaruri olan ve fakat mahiyetleri icabı tasfiye memurlarınca 
yapılamıyan muamelelere inhisar eder. 

Tasfiye işlerinin icaplarından olan hususlar hakkında karar 
vermek üzere pay sahiplerinin genel kurulu tasfiye memurları 
tarafından, toplantıya davet edilir. 

DÖRT YÜZ KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Ana sözleşme 
veya genel kurul kararı ile başka kimseler memur edilmedikçe 
tasfiye işleri, yönetim kurulu tarafından yapılır. 

Tasfiye memurlarını yönetim kurulu, ticaret siciline tescil 
ettirir. Tasfiye işlerinin yönetim kurulunca yapılması halinde 
dahi bu hüküm uygulanır. 

DÖRT YÜZ KIRK IKİNCÎ MADDE — Genel kurul tâyin 
ettiği tasfiye memurlarını her zaman azledebilir. 

Muhik sebeplere binaen mahkeme, pay sahiplerinden birinin 
talebi üzerine tasfiye memurlarını azil ve icabı halinde başkala
rını tâyin edebilir. 

DÖRT YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Tasfiye memur* 
lan, tasfiyeye mütaallik muamelelerde ortaklığı temsile, ortak
lık namına dâva açmaya ve icra takibi yapmaya, sulh, feragat, 
kabul ve tahkime salahiyetli oldukları gibi lüzum hâsıl olursa 
yeni muameleler de yapabilirler. 

Genel kurul aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memur
ları ortaklığın aktiflerini pazarlık suretiyle de satabilirler. 

Aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun karârı lâ
zımdır. Bu karar hakkında 388 nci maddenin 3 ncü ve ondan 
sonraki fıkraları uygulanır. 

Bir tasfiye memurunun görevini ifa zımnında işlediği haksız 
fiillerden doğan zarardan ortaklık mesuldür. 

DÖRT YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Tasfiye me
murları görevlerine başlar başlamaz ortaklığın tasfiyenin başlan
gıcındaki hal ve durumunu inceliyerek buna göre envanter def-
teriyle bilançosunu tanzim ve genel kurulun onanmasına sunar
lar. 



226 neı madde ile kolektif ortaklık tasfiye işlerini gören kim
selere tevdi olunan görevler, anonim ortaklıkların tasfiyesinde 
yönetim kurulunca yapılır. 

DÖRT YÜZ KIRK BEŞÎNCÎ MADDE — Alacaklı oldukları' 
ortaklık defterleriyle veya başka suretle anlaşılan kimseler ta
ahhütlü mektuplarla, alacaklı oldukları malûm olmıyân veya 
ikametgâhları bilinmiyen alacaklılar Resmî Gazetede ve aynı 
zamanda ana sözleşme ile muayyen şekilde ilân suretiyle ala
caklarını beyana davet olunurlar. 

Alacaklı oldukları malûm olanlar .alacaklarını beyan etme
mişlerse alacaklarının tutarı olan paralar notere tevdi olunur. 
Alacaklılara aynı kıymette teminat gösterilmediği veya ortaklı
ğın mevcudunun pay sahipleri arasında dağıtılması adı geçen 
bop§larjaa ödenmesine t|l$k edilmediği takdirde, ortaklığın he
nüz muaccel, olmıyan ve münazaalı bulunan borçlarına tekabül 
0âm bkpara da kezalik notere tevdi olunur. 

Yukariki fıkralarda yazılı hükümlere aykırı hareket eden 
ta#fiye memurları, haksız olarak ödedikleri paralardan dolayı 
şahsan v« müteselsilen mesuldürler. 

DÖRT YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Tasfiye memur
ları; ortaklığın cari muamelelerini tamamlamak, pay bedelleri
nin henüz ödenmemiş.olan. kısımlarmı icabı halinde tahsil etmek, 
aktifleri paraya çeyirınek ve eğer ilk tasfiye bilançosundan ve 
alacaklıları davet neticesinde anlaşılan ortaklık borçlarının 
mevcudundan fazla olmadığı anlaşılmazsa, ortaklık borçlarını 
^emekle mükellef tirler. 

Ortaklık borçlarının ortaklık mevcudundan fazla olması ha
finde tasfiye memurları keyfiyeti derhal mahkemeye bildirir
ler; mahkeme iflâsın açılmasına karar verir. 

Tasf|ye memurları tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl 
sonu için ara bilançoları ve tasfiyenin sonunçla son ve kesin bir 
hesap Üstesi tanzim ederek genel kurula tevdi, ederler. 

DÖRT YÜZ KIRK YEDlNCÎ MADDE — Tasfiye halinde 
bulunan ortaklığın borçları ödendikten sonra, kalan mevcudu, 
ana sözleşmede aksine açık bir hüküm olmadıkça, pay sahipleri 
arasında ödedikleri paralar ve paylara bağlı olan baklar nispe
tinde dağıtılır. 

Alcaklıları üçüncü defa davetten itibaren en az bir yıl geç
medikçe geri kalan mevcut dağıtılmaz. Şu kadar ki, hal ve du
ruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde 
mahkeme bir yıl geçmeden de dağıtılmıya müsaade edebilir. 

DÖRT YÜZ KIRK SEKÎZÎNCÎ MADDE — Tasfiyenin 
sonunda evrak ve defterlerin saklanması hakkında 68 nci mad
de hükmü uygulanır. 

DÖRT YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Tasfiyenin 
sona ermesi üzerine, ortaklık ticaret unvanının sicilden silimpaesi 
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için keyfiyet tasfiye memurları tarafından ticaret siciline tescil 
ve ilân ettirilir. 

DÖRT YÜZ ELLÎNCÎ MADDE — Yukariki özel hükümler 
saklı kalmak üzere 207 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralariyle 212 
nci maddenin 3 ncü fıkrası ve 216 - 221, 223 - 227, 230 - 233, 235 -
240 nci maddeler hükümleri anonim ortaklıklar hakkında da uy
gulanır. 

Kolektif ortaklıkların tasfiyesinde ortakların oybirliğiyle 
verecekleri kararlar ve yapacakları muameleler, anonim ortak
lıklarda genel kurulun riayetle mükellef bulunduğu 372 ve 378 
nci maddelerde muayyen nisap ve çoğunluk ile verilip infaz olu
nur. 

DÖRT YÜZ ELLÎ BÎRİNCÎ MADDE — Bir anonim ortak
lık diğer bir anonim ortaklık tarafından bütün aktif ve pasif -
leriyle beraber devralınmak suretiyle infisah ederse aşağıdaki 
hükümler uygulanır 

1. Devralan ortaklığın yönetim kurulu infisah eden ortaklığın 
alacaklılarını tasfiye hakkındaki,hükümlere göre davet eder; 

2. İnfisah eden ortaklığın malları, alacaklılarının hakları 
itfa veya temin edilinceye kadar ayrı olarak ve devralan ortaklık 
tarafından idare olunur; 

3. Devralan ortaklığın yönetim kurulu üyeleri, alacaklılara 
karşı infisah eden ortaklık mallarının ayrı olarak idaresini temin 
hususunda şahsan ve müteselsilen mesuldürler; 

4. Malların ayrıca idare edildiği süre içinde infisah eden 
ortaklığa karşı açılacak dâvalarda yetkili olan mahkemenin yet
kisi baki kalır; 

5. Aynı süre içinde infisah eden ortaklığın alcaklıları ile 
devralan ortaklık alacaklıları arasındaki münasebetlerde devra
lman ve ayrı idareye tâbi olan mallar infisah eden ortaklığın 
malları sayılır; devralan ortaklığın iflâsında bu mallar ayrı bir 
masa teşkil eder ve icabediyorsa münhasıran infisah eden ortak
lık alacaklılarının haklarının yerine getirilmesinde kullanılır; 

6. Her iki ortaklık malları, ancak infisah eden anonim or
taklık mevcudunun pay sahiplerine dağıtılması caiz olduğu anda 
birleştirilebilir; 

7. Ortaklığın infisahı ticaret siciline tescil olunur. Alacak
lıların hakları itfa veya temin edildikten sonra ticaret sicilindeki 
kayıt silinir-; . 

8. înfisahm tescilinden sonra devralan ortaklığın, infisah 
eden ortaklığın pay sahiplerine karşılık zımnında verilecek pay 
senetleri, bunlara birleşme sözleşmesi hükümlerine göre teslim 
olunur. 

DÖRT YÜZ ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Birden fazla ano
nim ortaklık malları, yeni kurulacak olan bir anonim ortaklık 
tarafından devralınabilir. O suretle ki, adı geçen ortaklıkların 
malları tasfiye edilmeksizin yeni ortaklığa geçer. 

Böyle bir birleşme hakkında anonim ortaklıkların kurulma-
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sına ve bir anonim ortaklığın diğer bir anonim ortaklık tarafın
dan devralınmasına dair hükümler uygulanır. * 

Bunlardan başka aşağıda yazılı hükümler de uygulanır : 
1. Ortaklıklar resmî şekilde tanzim edilecek birleşme sözleş

mesinde ; birleştiklerini, yeni anonim ortaklığın ana sözleşmesini 
tanzim ettiklerini, bütün payları üzerlerine aldık]arını, mevcut 
ortaklıkların mallarını sermaye olarak yeni ortaklığa koyduk
larını ve yeni ortaklığın lüzumlu organlarını tâyin ettiklerini 
tesbit ederler; 

2. Birleşme sözleşmesi, infisah eden ortaklıklardan her biri
nin genel kurulu tarafından onanır; 

3. Onama kararlarına dayanarak resmî bir senette yeni 
ortaklığın kurulmuş olduğu beyan ve ortaklık ticaret siciline tes
cil olunur; 

4. Tescilden sonra yeni ortaklığın pay senetleri, birleşme söz
leşmesi gereğince eski pay senetleriyle değiştirilir. 

DÖRT YÜZ ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir anonim or- S. Anonim ortak-
taklık aktif ve pasifleriyle birlikte sermayesi paylara bölünmüş lwn sermayesi 
bir komandit ortaklık tarafından devir alınmak suretiyle inf isalı paylara bölünmüş 
ederse, sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklığın koman- bir komandit or-
dite üyeleri, infisah eden anonim ortaklığın borçlarmdan şahsan takhğa iltihakı. 
ve müteselsilen mesul olurlar. 

Diğer hususlarda bir anonim ortaklığın diğer bir anonim 
ortaklık tarafından devir alınması hakkındaki hükümler uygu
lanır. 

DÖRT YÜZ ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir anonim II - Bir anonim or-
ortaklığm malları Devlet, il, belediye gibi bir kamiı tüzel kişisi taklığm bir kamu 
taraf mdan devralınırsa, genel kurulun muvafakat karariyle tas- tüzel ki§isi tara-
fiye yapılmaması kararlaştırılabilir. fmdan -devralın-

Genel kurulun muvafakat kararı, infisah hükümleri gereğince ^cm. 
ticaret siciline tescil ettirilir. 

. Bu kararın tesciliyle, borçlar da dâhil olmak üzere, ortaklık 
malları, kamu tüzel kişisine intikal etmiş sayılır. 

Ortaklığın ticaret unvanı sicilden silinir. 

SEKÎZÎNCÎ KISIM 
Ortaklığın hesapları 

DÖRT YÜZ ELLÎ BEŞİNCİ MADDE — Her pay sahibi, 
kanun ve ana sözleşmeye göre pay sahiplerine dağıtılmaya tahsil 
olunan safi kazanca, payı nispetinde» iştirak hakkını haizdir. 

, Ortaklığın infisahı halinde her pay sahibi tasfiye neticesine, 
infisah edeı*»ortaklık mallarının kullanılması hakkında ana söz
leşmede başka bir hüküm olmadığı takdirde, payı nispetinde işti
rak hakkını haizdir. 

Ana sözleşmede paylarm bâzı nevilerine tanınan rüçhan hak 
lariyle kuruculara ve sair kimselere tanınan özel menfaatler 
saklıdır. ' 

A) Kazanç V6 
tasfiye payı. 

I - Genel olarak. 
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II - Hesap tarzı. 

B) Envanter ve 
bilanço. 

I - Genel olarak. 

II - Gizli yedek 
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İ. Masraflar. 

İ; Daimî tesisat. 

S. âtok ve sair 
mallar. 

4. Kıymetli evrah 

DÖRT YÜZ ELLÎ ALTINCI MADDE — Sözleşmede ak
sine bir hüküm yoksa kazanç ve tasfiye payları, esas sermayeye 
mahsuben yapilan ödemelerle mütenasiben hesap ve tesbit olunur. 

DÖRT YÜZ ELLÎ YEDİNCİ MADDE — Safi kazanç, yıl
lık bilançoya dayanarak hesap ve tesbit olunur. 

Aşağıdaki özel hükümler saklı kalmak üzere yıllık envanter 
ve bilanço, ticari defterler bölümündeki hükümler gereğince tan
zim olunur. 

DÖRT YÜZ ELLÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — işletmenin 
devamlı inkişafı veya mümkün mertebe değişmiyen temettülerin 
dağıtılmasını temin bakımından münasip ve faydalı olduğu tak
dirde, aktiflerin bilanço günündeki kıymetlerinden daha aşağı. 
bir kıymetle bilançoya konması ye başka suretle gizli yedek akça 
ayrılması caizdir. 

Yönetim kurulu, gizli yedek akçaları ve onların sarfları hak
kında denetçilere malûmat vermekle mükelleftir. 

* DÖRT YÜZ ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — Kuruluş, 
teşkilât ve idare masrafları, kâr ve zarar hesabında.masraf ola
rak gösterilir. Şii kadar ki, ilk tesisat veya işletmenin sonradan 
genişletilmesi veyahut da işletmenin değiştirilmesi için ana söz
leşmede veya genel kurul kararlarında derpiş olunan teşkilât 
riiasrâflâriyle Damga Resmi tutarları, en çok beş yıllık bir za
mana bölünebilir. Bu suretle en az her yıla ait olan miktar o 
yılın kâr ve zarar hesabında masraf olarak gösterilir. 

DÖRT YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Gayrimenkuller, 
binalar, elektrik santiralleri, makinalar, nakil vasıtaları, alât 
ve ede¥at ve mobilya gibi daimî olarak işletmede kullanılan te-
tesisat, halin, icaplarına göre münasip olan indirimler yapıldık
tan sonra en fazla edinme veya maliyet masraflariyle bilançoya 
geçirilir. 

Haklar, imtiyazlar, ihtira beratları, özel imâl ve istihsal usul
leri, ruhsatnameler, markalar ve bunlara benzer sair değerli 
mallar hakkında aynı hüküm caridir. 

İndirmeler, pasif tablosunda itfa ve yenileme akçaları teşkili 
suretiyle de yapılabilir. 

Tesisat sigorta edilmişse bilanço kıymetleri yanma sigorta 
kıymetleri de yazılır. 

DÖRT YÜZ ALTMIŞ BÎRÎNCÎ MADDE — Ham madde
ler, işlenmiş ve yarı işlenmiş eşya, emtia ve satılık diğer w allar 
en fazla maliyet masrafları üzerinden bilançoya geçirilebilir. 

Bununla beraber bu masraflar bilançonun tanzimi zamanın
da cari fiyattan fazla iseler bilançoya en fazla bu fiyat geçirilen 
bilir. 

DÖRT YÜZ ALTMIŞ ÎKÎNCÎ MADDE — Borsa rayici 
ölah kıymetli evrak, en çok bilanço gününden bir ay evveline ait 
süre içindeki ortalama kıymetleriyle bilançoya geçirilebilir. Ya
bancı borsaların rayici bahis mevzuu olan hallerde, satış bede-
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linin havalesi bakımından mevcut döviz güçlükleri*de nazara 
alınır. 

Borsa rayici olmıyan kıymetli evrak, en çok maliyet fiyatla-
riyle bilançoya geçirilir, ve bu meyanda faiz, temettü gibi cari 
gelirleri ve kıymetlerindeki her hangi bir azalma gözönünde bu
lundurulur. 

DÖRT YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ortaklığın 
esas sermayesi ve yedek, itfa, yenileme ve yardım akçalam gibi 
muhtelif akçalar, pasif tablosuna geçirilir. 

Esas sermayenin henüz ödenmemiş olan kısmı, aktif tablo
suna ayrı olarak geçirilir. 

DÖRT YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ortaklık 
tarafından çıkarılan tahviller, itfa değerleri üzerinden bir tek 
rakam olarak pasif tablosuna geçirilir. 

Çıkarma fiyatiyle itfa bedeli arasındaki fark aktif tablosuna 
geçirilebilirse de, en son olarak tahvillerin vâde gününe kadar 
indirmelerle itfa olunmalıdır. 

Tahviller her yıl eşit miktarda, ve kur'a suretiyle itfa oluna
caksa, itfa sırasında ödenecek olan itibari kıymeti aşan ikrami
yeler ancak muacceliyet kesbettikleri hesap yılı zimmete geçiri
lebilir. 

DÖRT YÜZ ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Kefaletten 
ve teminat taahhütlerinden doğan mükellefiyetler ve üçüncü şa
hıs lehine tesis olunan rehinler, bilançoda veya ilâvesinde birer 
tutar olarak ayrı ayrı gösterilir. 

Bunlardan veya sonradan yerine getirilecek teslim veya tesel
lüm mükellefiyetlerinden veyahut bunlara benzer muallâk mua
melelerden doğması muhtemel olan zararlara karşılık olmak 
üzere bilançoya yedek akçası konur. 

DÖRT YÜZ-ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Her yıl saf i 
kârın yirmide biri ödenmiş olan esas sermayenin beşte birini bu
luncaya kadar yedek akçası olarak ayılır. 

Kanuni haddini bulduktan sonra dahi bu akçaya aşağıdaki 
paralar eklenir : 

1. Payların çıkarılmasında, çıkarma masrafları indirildikten 
âönra, itibarî kıymetten fazla olarak elde edilen hasılatın itfa
lara veya yardım ve hayır işlerine sarfedilmiyen kısmı; 

2. îptal edilen payların bedellerine mahsuben yapılan öde
melerin, bunların yerine çıkarılan paylardan elde edilen hasılat 
noksanı kapatıldıktan sonra, arta kalan kısmı; 

3. Yedek akçası olarak yukarda tesbit olunan yıllık para ay
rıldıktan ve pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere 
yüzde beş kazanç verildikten sonra safi kazançtan dağıtılacak 
paranın yüzde onu genel yedek akçası; esas sermayenin yarısını 
geçmedikçe, münhasıran ziyanların kapatılmasına yahut işlerin 
iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geç
meye Veya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması 
için sarf olunabilir. 

5. Esas sermay* 
ve özel akçeler. 

6. Çıkarılan 
tahviller. 

7. Diğer taah
hütler. 

C) Yedek akçe
leri. 

I - Kanuni yedek 
akçesi. 
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II - Ihitiyari ye
dek akçeleri. 

1. Genel olarak. 

2. Müstahdem ve 
işçiler lehine yar

dım akçesi. 

III - Temettü ile 
yedek akçeleri 

arasındaki 
münasebet. 

D) Temettü, ka
tırlık devresi faizi 

ve sair kazanç 
payları. 

I - Temettü. 

II - Hazırlık 
devresi faizi. 

İkinci fıkranın 3 numaralı bendi ve 3 ncü fıkra hükümleri, 
gayesi esas itibariyle başka işletmelere iştirakten ibaret olan 
«Holding» ortaklıkları hakkında cari değildir. 

Bankalar Kanununun 31 nci maddesi hükmü saklıdır. 
DÖRT YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Sözleşmeye, 

yedek akçasına safi kârın yirmide birinden fazla bir meblâğın 
ilâve edileceği ve yedek akçasının ödenmiş olan esas sermayenin 
beşte birini aşabileceği hususunda hüküm konabilir. 

Ana sözleşme ile başkaca akça ayrılması derpiş ve bunların 
tahsis ve sarf suretleri tesbit olunabilir. 

DÖRT YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Sözleş
mede, ortaklığın müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları va 
sair yardım tesisatı kurulması ve idamesi maksadiyle akça ayrıl
ması derpiş olunabilir. 

Yardım maksadına akça tahsis olunan mallar, ortaklık mal
larından ayrılarak bunlarla Medeni Kanun hükümleri gereğince 
bir tesis kurulur. 

Tesis senedinde, tesis mallarının ortaklığa karşı bir alacak
tan ibaret olacağı tasrih olunabilir. 

Ortaklıktan ayrılması maksadiyle ortaklıktan almandan 
başka müstahdem ve işçilerden de aidat alınmışsa, hizmet müna
sebetinin sonunda tesis şartlarına göre bu akçadan f ay dalana -
madıkları takdirde müstahdem ve işçilere enaz olarak ödedikleri. 
meblâğlar geri verilir. 

DÖRT YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Kanuni 
ve ihtiyari yedek akçaları ve diğer akçalar hesabına kanun ve ana 
sözleşme gereğince alıkonacak paralar safi kârdan ayırt edilme
dikçe temettü dağıtılamaz. -

Ortaklığın devamlı inkişafı veya mümkün mertebe değişmiyeıı 
temettülerin dağıtılmasını temin bakımından münasip ve fay dair 
olduğu takdirde genel kurul temettüün tesbit sırasında kanun 
ve ana sözleşmede zikredilenlerden başka yedek akçalar ayrıl
masına veya yedek akçalarının kanun ve ana sözleşme ile muay
yen haddinin artırılmasına karar verebilir. 

Kezalik genel kurul, ortaklık müstahdem ve işçileri için yar
dım sandıkları ve sair yardım tesisatı kurulması ve idamesi mak
sadiyle veya diğer yardım maksatlarına hadim olmak üzere, ana 
sözleşmede açık hüküm olmasa dahi, safi kârdan aidat ayırt ede
bilir ; bu aidat ana sözleşme ile muayyen yardım akçaları hakkın
daki hükümlere tâbidir. 

DÖRT YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Esas sermayeye 
mukabil faiz ödenemez. 

Temettü, ancak safi kârdan ve bu gaye için ayıryediien yedek 
akçalarından dağıtılabilir. 

DÖRT YÜZ YETMİŞ BİRÎNCÎ MADDE — işletmenin 
tam bir şekilde faaliyete başlamasına kadar geçecek olan hazır-
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lık devresi için pay sahiplerine, tesisat hesabına geçirilmek üzere 
muayyen bir faiz ödenmesi ana sözleşmede şart kılınabilir. Ana 
sözleşme bu meyanda faiz ödemelerinin en geç ne zamana kadar 
devam edeceğini de tâyin eder. 

işletme yeni payların çıkarılması suretiyle genişletilecek 
olursa esas sermayenin çoğaltılmasına dair olan kararda yeni pay 
sahiplerine, tesisat hesabına geçirilmek üzere muayyen bir müd
detle ve en geç yeni tesisatın işletilmeye başlandığı ana kadar 
faiz ödenmesi kabul olunabilir. 

DÖRT YÜZ YETMİŞ iKlNCl MADDE — Yönetim ku
rulu üyelerinin kazanç payları, sadece safi kârdan ve ancak ka
nuni yedek akçası için muayyen para ayrıldıktan ve pay sahip
lerine yüzde dört nispetinde veya ana sözleşme ile muayyen daha 
yüksek bir nispette bir temettü dağıldıktan sonra verilebilir. 

DÖRT YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Haksız yere 
ve kötü niyetle temettü ve hazırlık devresi faizi alan pay sahip
leri, bunları geri vermekle mükelleftirler. Yönetim kurula 
üyelerinin kazanç payları hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

Geri alma hakkı, paranın alındığı tarihten itibaren beş yıl 
sonra zaman aşımına uğrar. 

DÖRT YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ortaklı-
ğm iflâsı halinde yönetim kurulu üyeleri ortaklık alacaklılarına 
karşı,, iflâs açılmasından önceki son üç yıl içinde kazanç payı 
veya başka bir nam altında hizmetlerine karşılık olarak aldıkları 
ve fakat münasip ücreti aşan ve bilanço münasip bir ücret mikta
rına göre tedbirli bir tarzda tanzim edilmiş olduğu takdirde, öden
memeleri gereken paraları geri vermekle mükelleftirler. 

Sebepsiz mal iktisab hükümleri gereğince istirdadı mümkün 
olmıyan paraların geri verilmesi mükellefiyeti yoktur. 

Mahkeme, halin bütün icaplarını göz önünde bulundurarak 
takdir hakkını kullanır. 

III - Kazanç 
payları. 

E) İstirdat 
hakkı. 

I - Kötü niyet 
halinde. 

II - Ortaklığın 
iflâsı lıalinde. 

Beşinci Bölüm 
Sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklık 

DÖRT YÜZ YETMİŞ BEŞlNCl MADDE — Sermayesi 
paylara bölünmüş komandit ortaklık, sermayesi paylara bölünen 
ve ortaklardan bir veya birkaçı ortaklık alacaklılarına karşı bir 
kolektif ortaklık, diğerleri bir anonim ortaklık üyesi gibi mesul-
olan ortaklıktır. Komandit sermaye, paylara bölünmeksizin sa
dece birden çok komanditerin iştirak nispetlerini göstermek 
maksadiyle kısımlara ayrılmış bulunuyorsa âdi komandit ortak
lık hükümleri uygulanır. 

DÖRT YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Komanditer
lerin; birbirleri, komanditerlerin heyeti umumiyesi ve üçüncü 
kişilerle alan hukuki münasebetleri ve bilhassa ortaklığı yönet
meye ve temsile olan görev ve salâhiyetleri ve ortaklıktan çekil-

A) Tarifi. 

B) Uygulanacak 
hükümler. 
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C) Kuruluş. 
I - Ana sözleşme. 

1. Şekli. 

2. Muhtevası, 

II - Kurucular. 

III - Qenel kurul. 

D) Yönetim. 
I - Uygulanacak 

hükümler. 

II - Azil hakkı. 

III - Rekabet 
yasağı. 

meleri, komandit ortaklıklar için bu hususta mevzu hükümlere 
tâbidir. 

Birinci fıkrada gösterilen hususların dışında aksine bu bö
lümde hüküm olmadıkça anonim ortaklık hükümleri uygulanır. 

DÖRT YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Ana sözleş
me, resmî şekilde tanzim ve kurucularla komandite ortakların 
hepsi taraf mdan imza olunur. 

Müsaade alınmasına mütaallik 280 nci madde hükmü uygu
lanmaz. 

DÖRT YÜZ YETMÎŞ SEKİZİNCİ MADDE — Ana sözleş
meye 279 ncu maddenin 6 numaralı bendinden başka bentlerde 
gösterilen hususlar yazılır. 

DÖRT YÜZ YETMİŞ* DOKUZUNCU MADDE — Ana 
sözleşmenin tanzimine iştirak edenlerin veya ortaklığa paradan 
başka sermaye koyanların hepsi, kurucu sayılır. 

Kurucular beş kişiden az olamaz. Kuruculardan hiç olmaz
sa birisinin komandite olması şarttır. Kurucu sıfatını haiz olan 
komanditerlerin malik oldukları paylar tutarının ana sözleşme
ye yazılması lâzımgelir. 

DÖRT YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Komandite ortak
lar, kuruluş genel kurulu toplantılarına iştirak ederler. Fakat 
ortaklığın kurulmasına karar verebilmek için komanditer or
takların dörtte birinin hazır bulunması ve bunların temsil ettik
leri sermaye tutarının da, komandite ortaklar tarafından konan 
sermaye hariç olduğu halde, ortaklık sermayesinin dörtte biri 
nispetinde olması lâzımdır. 

DÖRT YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Anonim or
taklıklar yönetim kurullarının görevleriyle mesuliyetlerine dair 
olan hükümler, komandite ortaklar hakkında dahi caridir. 

DÖRT YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — Ortaklığı yö
netmeye ve temsile görevli olan komandite ortaklar, kolektif 
ortaklıkların yönetim ve temsiline görevli ortaklar için tâyin olu
nan hal ve şartlar dairesinde azlolunabilirler. Azil kararının 
tesciliyle azolunanlarm ortaklığın ilerideki borçlarından dolayı 
şahsi mesuliyetleri sona erer. 

DÖRT YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Komandite 
bir ortak, ortaklığın izni olmaksızın ortaklığın konusu olan tica
ret dalma mütaallik bir iş yapamıyacağı gibi bu nevi ticaretle 
meşgul bir ortaklığa mesuliyeti tahdit edilmiş olmıyan ortak sıfa-
tiyle de dâhil olamaz. 

önceki fıkrada yazılı iznin, komandite ortaklar ile genel ku
rul tarafından verilmesi lâzımdır. Bu madde hükmüne aykırı 
hareket eden komandite ortak hakkında 173 ncü madde hükmü 
uygulanır. 

Ortaklığın komandite ortak hakkında bu hususta haiz olduğu 
hakladı geçen ortağın birinci fıkrada yazılı işi yaptığına veya 
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diğer bit ticaret ortaklığına girdiğine denetçilerle diğer koman
dite ortakların muttali oldukları tarihten itibaren üç ay re ıttıla 
tarihi nazara alınmaksızın vukulanndan itibaren bir yıl sonra 

DÖRT YÜZ SEKSEK DÖRDÜNCÜ MADDE — Genel 
kurul kararlarının icrası, ana sözleşmede başkaca hükümler ol
madığı takdirde denetçilere aittir'. 

Denetçiler, komandite ortaklarla komanditerlerin heyeti umu-
miyesi arasında meydana gelen dâvalarda komanditeleri temsil 
edebilirler. Şu kadar ki, genel kurulun kararı üe bu yetki özel 
temsilcilere tevdi olunabilir. 

Komandite ortaklar denetçi olamazlar. 

E) Denetçilerin 
görevleri. 

Altıncı Bölüm 
Kooperatif ortfMthlar 

BÎRÎNCÎ KISIM 
Kooperatif ortaklıkların kuruluş tarzı 

DÖRT YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Kooperatif 
ortaklık, ortaklarının meslek veya geçimlerine ait ihtiyaç ve 
menfaatleri karşılıklı yardım ve kefalet sayesinde sağlayıp koru
mak maksadiyle bir ticaret unvanı altında kurulan değişir ser-
mayeü bir ortaklıktır. 

Ortakların ortaklık borçlarından dolayı mesuliyeti müteselsil 
ve hudutsuz veya hudutsuz ve fakat koymayı taahhüt ettikleri 
sermaye ile mütenasip yahut muayyen bir meblâğ ile hudutlu ola
bilir. Mesuliyet tarzını gösteren bir ibarenin, kooperatif ortak-
Iığnı ticaret unvanına eklenmesi şarttır. 

Özel kanunların hükümleri saklı kalmak üzere bu bölüm hü
kümleri bütün kooperatifler hakkında uygulanır. 

DÖRT YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Kooperaif 
ortaklıkların kurulması için enaz yedi kurucunun, Ticaret Ba
kanlığınca kanun hükümleri dairesinde hazırlanan örneğe resmi 
şeköde tanzim edilecek bir ana sözleşmeyi imza etmeleri lâzımdır. 

Ana sözleşmeye aşağıda gösterilen hususların yazılması 
şartta* : 

1. Ortaklığın ticaret unvanı ve merkezi; 
2. Ortaklığın maksat ve konusu; 
&. Kurucu olsun olmasın ortaklığın kurulması anında mev

cut ortakların Öz ve soy adları ile ikametgâhları ve adresleri; 
4. Ortaklık sermayesinin enaz miktarı ve bunun derhal veya 

ilerde ne suretle ödeneceği. 
Ana sözleşme Ticaret Bakanlığına tevdi edilerek ortaklığın 

kurulması için Bakanlar Kurulundan müsaade ahnır. 

A) Tmifi. 

B) Kurulu}. 
I - Ana sözleşme

nin mecburi 
muhtevası. 
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DÖRT YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Ana sözleşme 
Önceki maddede gösterilen hususlardan başka : 

1. Ortaklığın otuz yılı aşmamak üzere devam süresini; 
2. Ortakların ortaklığa girme, çıkma, çıkarılma şartlariyle 

ödedikleri paraların istirdadı şartlarını; 
3. Ortaklık işlerinin kimler tarafından ne suretle yürütülüp 

denetleneceğini ve gerektiğinde müdürün, yönetim kurulu üye
lerinin ve denetçilerin tâyin ve azil suretlerini ve salâhiyetlerin 
hudut ve derecesini ve görevlerinin devam süresini; 

4. Genel kurulun toplantıya davet tarzmı ve kararların mu* 
teber olması için aranan çoğunluğu, genel toplantılarda oyların 
kullanma suretini ve bizzat oy kullanmasına mâni olan ve tem-
«ilci tâyinine cevaz veren hususları; 

5. Kâr ve zararın taksim tarzını; 
6. Ortakların, ortaklık taahhütlerinden dolayı mtiteselsilen 

yeya borçlardan paylarına düşen miktar üzerinden hudutsuz veya 
muayyen bir paraya kadar mesul olacaklarını göstermek sure
tiyle mesuliyet hududunu; 

İhtiva eder, 
DÖRT YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Önceki 

maddede yazılı hususlar hakkında ana sözleşmede açık hüküm ol
madığı takdirde bu hususlar mezkûr maddede gösterilen tertip 
dairesinde şu hükümlere tâbi olur : 

1. Ortaklık on yıl devam eder; 
2. Ortaklar ortaklıktan çıkabilirler. Ortaklar ortaklıktan 

ancak ana sözleşme hükümlerini yerine getirmedikleri takdirde 
çıkarılabilirler. Ortakların kabulleri ve çıkmaları ve ödedikleri 
payların istirdadı hususlarının karara bağlanması genel kurul
lara aittir; 

3. Ortaklık bir müdür tarafından idare edilir ve üç denetçi 
tarafından anonim ortaklıklardaki usul gereğince denetlenir j 

4. Genel kurullar, müdür veya yönetim kurulu tarafından 
imzalanan taahhütlü mektuplar ile toplantıya davet olunurlar. 
Kararlar anonim ortaklıklar için konan kaideler gereğince 
alınır. Ortaklar genel kurulda temsilci vasıtasiyle temsil oluna» 
tnazlar; 

5. Kâr ve zararın her yıl yarısı ortaklar arasında eşit olarak 
ve diğer yarısı koydukları sermaye nispetinde taksim olunur; 

6. Ortaklar müteselsilen ve hudutsuz olarak mesuldürler. 
DÖRT YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Koope

ratif ortaklıkların tescil edilmeleri, bakanlıklarca denetlenme* 
leri, Ana sözleşmelerinin ilânı ve bunlarda ilerde yapılabilecek 
değişiklikler ve yönetim kurulu üyeleriyle müdürlerinin görev ve 
mesuliyetleri anonim ortaklardaki hükümlere tâbidir. 

Yönetim kurulu üyeleri, ortaklar arasmdan seçilir. Ana 
«özleşmede yönetim kurulu üyelerinden teminat alınacağı yazılı 
ise buna riayet olunur. 

Ana sözleşmeye ve bu bölüm hükümlerine aykırı olmıyan 
anonim ocaklıkların genel kurulları, bilançoları, denetlemeleri 



ve tasfiyeleri hakkındaki hükümler; kooperatif ortaklıklar hak» 
kında dahi uygulanır. 

DÖRT YÜZ DOKSANINCI MADDE — Bir ortağın iki O-örtUkM* 
bin liradan fazla pay sahibi olması memnudur. Yapı koopera- & Orttkkk* 
tifleri ortaklıklarında, bir ortak on bin liradan fazla pay sahibi *J lenfte» 
olamaz. 

Bir payın itibari kıymeti beş liradan az ve beşyüjz lirada» 
£azla olamaz. 

Paylar tamamen ödenmedikçe başka kimseye devir ve ferağ 
edilemez. Tamamen ödendikten sonra dahi, ana sözleşmedeki 
şartlar gereğince genel kurul veya yönetim kurulu tarafından 
verilecek muvafakat karariyle devir ve ferağ edilbilir. 

Pay senetleri çıkarılırsa bunların nama yazılı olması şarttım 
DÖRT YÜZ DOKSAN BÎRÎNCl MADDE — Bir ortağın i *) m Mü» 

payı ne miktar olursa olsun genel kurulda yalnız bir oyu vardır. 
bunun aksine olan sözleşme hükmü muteber değildir. 

Ana sözleşme gereğince genel kurul toplantılarında ortakla
rın temsili caiz olduğu takdirde bir temsilci yalnız bir ortağı tem* 
sil edebilir. Temsilci ortaklardan ise kendi oyunu da kullan»-
bilir. 

DÖRT YÜZ DOKSAN ÎKÎNCÎ MADDE — Kooperatif or- * # * * * £ * 
taklaklar bir ortak defteri tutmaya mecburdurlar. Bu defterin w ta*& 
baş tarafına ana sözleşme yazılır. Bundan sonra ortaklanın öa 
ve soyadları, meslek ve ikametgâhları, ortaklığa girdikleri, çık
tıkları veya çıkarıldıkları tarihler ve her ortağın verdiği veya 
çektiği paranın hesapları yazılır. 

Bu defteri ortaklık merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemft 
başkan veya yargıcı ve mahkeme bulunmıyan yerlerde bucak 
müdürü tasdik ve imza eder. Resmî mühür, imza yerine geçe
bilir. 

Bir ortak payını istirdat edecek olursa deftere yazılarak ken
disine imza ettirilir. 

Her takvim yılı başmda müdürler veya yönetim kurulu üye
leri tarafından ticaret siciline; ortakların öz ve soyadlariyle mes
lek ve ikametgâhlarını gösterir bir liste tevdi edilir. Son liste
nin tevdii tarihinden itibaren herhangi bir değişiklik vukua gel
mediği hakkında sicile beyanda bulunulduğu takdirde ayrıca bir 
Üste vermeye lüzum yoktur. 

Ortaklık defterinin ve listelerin kusurlu ve noksan tutulma
sı veya verilen malûmatın yanlış olması yüzünden husule gelş* 
cek zararlardan dolayı müdürler ve yönetim kurulu üyeleri mü-
teselsîlen mesuldürler. 

DÖRT YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Her orta- * M t f mM 
ğın üyelik hakları nama yazılı bir senetle temsil olunur. Bu se
nede ortaklığın ticaret unvanı, sahibinin öz ve soy adı, sanat ve 
ikametgâhı ortaklığa girdiği tarih yazılır ve bu hususlar senet 
sahibi ile ortaklığı idare etmek ve imzasını kullanmak salâhiye
tini bais olan kimseler tarafından imzalanır. Senet sahibi tara* 



4, Ortağın şahsi 
alacakHart. 

5. Envanter ve 
büânço. 

A) OrtaM^a 
girme. 

B) Ortaklıktan 
çıkma ve 
çıkarılma. 

I - Çıkma. 
1, Şartlar. 

2. Usul 

II - Çıkarılma. 

fından ödenen ve etkilen paralar tarih sırasiyle kayıt ediHr. 
Bu kayıtları, ortaklığın ödediği paralara ait ise, ortak imza eder. 
İmzalar makbuz yerindedir. Ortak senedine ana sözleşme de ya>-
zılır. Bu senet Damga Resmine ve diğer harç ve resimlere tâbi 
değildir. 

DÖRT YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir or
tağın şahsi alacaklıları, ancak o ortağa ait faiz ve kazanç payla
rım ve ortaklığın infisahında ona ödenecek payı haczedebilir
ler. 

DÖRT YÜZ DOKSAN BEŞÎNCÎ MADDE — Ana sözleş
mede başka türlü açık hüküm olmadıkça her iş yılı sonunda mü
dür veya yönetim kurulu, usulü dairesinde' envanter ve bilanço 
tanzim eder. 

Bilanço, genel kurulca onanmasından itibaren on beş gün 
içinde ticaret sicili memurluğuna tevdi olunur. 

Kooperatif ortaklıklarda dahi 466 ncı maddeye göre bir ye
dek akçasının ayrılması gerekir. 

IKÎNCÎ KISIM 
Ortakların ve ortaklık sermayesinin değişmesi 

DÖRT YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Bir kimse
nin ortaklığa alınması, kendisinin yahut memur ettiği kimsenin 
ortak defterine kayıt edilen öz ve soyadına tarih ve imza koyma-
siyle tahakkuk eder. 

DÖRT YÜZ DOKSAN YEDÎNCÎ MADDE — Bir ortağın 
ortaklıktan çıkması hususunda ana sözleşmedeki kayıt ve şart
lara riayet olunur. Ancak bir ortağın ortaklıktan çıkmaması 
hakkındaki kayıt hükümsüzdür. 

DÖRT YÜZ DOKSAN SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bir or
tağın çıkması, kendisine ait ortak senedine ve ortak defterindeki 
adı yanma konacak birer çıkma şerhiyle tahakkuk eder. Bu 
şerhler, çıkan ortakla ortaklığı idare etmek ve ortaklık namına 
imza etmek salâhiyetini haiz olan kimseler taraf mdan tarih ko
narak imzalanacaktır. 

Temsil yolu ile çıkma caiz değildir. 
Ortaklığı idare eden kimse, bir ortağın ortaklıktan çıkmasını 

tasdikten imtina edecek olursa, çıkan ortak çıkma beyanını 
noter marifetiyle ortaklığa tebliğ ettirir. Tebliğ ile çıkma tahak
kuk eder. 

Tutanak Damga Resmine ve diğer harç ve resimlere tâbi de
ğildir. 

DÖRT YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE •— Bir or
tağın çıkarılmasına, ancak kanun veya ana sözleşmenin açık hü
kümlerine göre genel kurul veya yönetim kurulu taraf mdan karar 
verilebilir. Bu karar bir tutanağa geçirilir, Bu tutanakta 
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ortağın ortaklıktan çıkarılmasına ana sözleşme gereğince karar 
verildiğini tâyin ve ispat eden sebepler zikredilir. 

Tutanak ortak defterine yazılır ve tasdikli sureti on gün 
içinde taahhütlü mektupla çıkarılan ortağa gönderilir. 

BEŞ YÜZÜNCÜ MADDE — Çıkan veya çıkarılan ortak, 
ortaklığın tasfiyesini istiyemez. Yalnız ana sözleşmede özel şart
lar yoksa çıktığı veya çıkarıldığı iş yılının bilançosuna ve cari 
hesabına göre payını alır. Şukadar ki, sermaye, mukavelede 
tâyin olunan enaz miktara indikten sonra ortaklar, paylarını, 
sermaye kısmen veya tamamen ödemeye müsait miktara baliğ 
oluncaya kadar alamazlar. 

BEŞ YÜZ BÎRÎNCÎ MADDE — Ortaklıktan çıkan veya 
çıkarılan ortak, çekildiği iş yılının sonundan önceki ortaklık 
taahhüt ve borçlarından, çıktığı veya çıkarıldığı tarihten itibaren 
iki yılın sonuna kadar - kanunen daha kısa bir müddet tâyin 
edilmiş olan haller hariç olmak üzere - ana sözleşme ile muayyen 
hudut dairesinde mesuldür. 

BEŞ YÜZ IKÎNCÎ MADDE — Bir ortağın ölümü, çık
ması, hacir altına alınması yahut iflâsı ile ortaklık infisah etme
yip diğer ortaklar arasında devam eder. 

III • Müşterek 
hükümler. 

1. Sermayeye 
iştirak 

$. Mesuliyet. 

3. Ortaklığım 
devam*. 

Yedinci Bölüm 
Limitet ortaklık 

BÎRlNCÎ KISIM 
Limitet ortaklıkların kuruluş tarzı 

BEŞ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — iki veya daha fazla ger- A) Tarifi 
çek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında, sigor
tacılıktan başka her hangi bir iş yapmak maksadiyle kurulup, 
ortakların mesuliyeti koydukları sermaye ile mahdut ve esas 
sermayesi muayyen olan ortaklığa limitet ortaklık denir. 

Ortaklar tarafından konulan sermaye için, anonim ortak
lıkta olduğu gibi pay senedi çıkarılamaz. 

BEŞ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ortakların sayısı iki
den az ve elliden çok olamaz. 
Ortakların saysı sonradan bire iner veya» ortaklığın zaruri or
ganlarından biri mevcut olmazsa münasip bir süre içinde bu ek
siklikler tamamlanmadığı takdirde ortaklardan birinin veya or
taklık alacaklısının talebi üzerine mahkeme ortaklığın feshine 
karar verir. Mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine gerek
li ihtiyati tedbirleri alabilir. 

BEŞ YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Limitet ortaklık sözleş- C) Sözleşme. 
meşinin Ticaret Bakanlığınca kanun hükümleri dairesinde ha- I - Şekli. 
zırlanan örneğe göre resmî şekilde tanzim edilmesi lâzımdır. 

B) Ortakların 
sayısı. 
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tt * Muhtevası 

X. Mecburi 
kayıtlar, 

İ , Sermaye* 
*) Miktarı, 

b) Aym 
sermaye, 

D) Kurulu§. 
I - hin, 

II - Tescü. 
î. Talep, 

BEŞ YÜZ ALTINCI MADDE — Ortaklık sözleşmeğindi 
aşağıdaki hususların açıkça yazılması gerekir : 

1. Ortaklığın ticaret ımvaniyle merkezi; 
2. işletmenin konusu; 
3. Esas sermaye ile her ortağın koymayı taahhüt ettiği ser

maye miktarları; 
4. Ortaklığın yapacağı ilânların şekli; 
5. Ortaklığın süresi. 
BEŞ YÜZ YEDİNCİ MADDE — Limitet ortaklığın *aa§ 

sermayesinin en az beş bin Türk lirası olması şarttır. 
Ortakların koyacakları sermaye birbirinden farklı olabilir. 

Ancak ortakların koyacakları sermayenin en az yüz lira veya 
yüz liranın misli olması lâzımdır. 

Miktarı ne olursa olsun her ortağın koyduğu sermaye bölün
mez bir bütün teşkil eder. 

BEŞ YÜZ SEKlZlNCİ MADDE — Ortaklardan biri, ser
mayeyi ayin olarak koymayı taahhüt etmişse sözleşmede; aynin 
neden ibaret olacağı, değerinin nasıl biçileceği ve taahhüt ettiği 
sermayeye ne miktarda mahsup edileceği ve bunun karşılığı ola
rak esas sermayeden kendine ne miktarda bir iştirak payı dü
şeceği hususlarının açıkça yazılı olması şarttır. 

Ortaklığın ortak veya üçüncü kişilerden paradan başka malî 
kıymetler devir alması kararlaştırılmış bulunuyorsa sözleşme
de ; devir «alınacak malî kıymet, devredenin adı ve ortaklığın ve
receği karşılık gösterilir. 

BEŞ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Limitet ortaklığın 
kurulabilmesi için Ticaret Bakanlığından izin almak lâzımdır. 

Ayin olarak konacak sermayenin karşılık sayılabilmesi için 
ortaklığın, ticaret siciline kayıt edileceği tarihten itibaren bunun 
üzerinde doğrudan doğruya tasarrufa başlıyabilmesi ve eğer 
gayrimenkul üzerindeki mülkiyet veya sair ayni bir hak sermayo 
olarak konacak olursa ortaklığın, işbu hakların tapu siciline 
kendi namına geçirilmesini kayıtsız ve şartsız istemek hakkını 
haiz olması lâzımdır. 

BEŞ YÜZ ONUNCU MADDE — Ticaret Bakanlığından 
izin alındıktan sonra müdürler, 31 nci madde hükümlerine uygun 
olarak ortaklığın, merkezin bulunduğu yer ticaret siciline kay
dedilmesini talep ederler. 

Bu maksatla verilecek dilekçede : 
1. Bütün ortakların öz ve soyadları, ikametgâhları, uyruk* 

hıkları; 
2. Her ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye ile ödediği 

sermaye miktarı; 
3. ister ortak ister üçüncü kişi olsun müdürlerin öz ve soy

adları; 
4. Ortaklığın ne suretle temsil edileceği; 
Yazılır. 
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Tescil dilekçesine ortaklık sözleşmesinin ve Ticaret Bakanlığı 

tarafından verilen iznin tasdikli bir sureti iliştirilir. 
Dilekçe sahiplerinin bundan başka; her ortağın koyacağı ser

mayeyi tamamen taahhüt etmiş ve bu sermayeye mahsuben kanun 
veya sözleşmenin tesbit etttiği miktarı ödemiş, yahut sözleşmede 
yazılı bulunan ayni sermaye ile karşılamış ve para olarak veya 
aynen ödenen sermayelerin ortaklığm emrine amade bulunmuş 
olduğunu tensip etmeleri lâzımdır, 

BEŞ YÜZ ON BÎRÎNCI MADDE — inceleme sonunda * Kayti *• 
kanuni şartlarını haiz bulunduğu anlaşılan limitet ortaklık, aşa- *W»* 
ğıdaki hususları ihtiva etmek üzere, ticaret siciline kayıt ve ilân 
olunur: 

1. Sözleşme tarihi; 
2. Ortaklığın ticaret unvanı ve merkezi; 
3. işletme konusu ve ortaklığın süresi; 
4. Ortaklardan her birinin öz ve soyadı, ikametgâhı ve uy

rukluğu, tüzel kişi bahis konusu ise adı veya ticaret unvanı ve 
merkezi; 

5. Esas sermaye ile ortakların koymayı taahhüt ettikleri 
sermaye miktarları; 

6. Ayni sermayenin ve devralman malî kıymetlerin neden 
ibaret olduğu ve bunların tahhüt edilen sermayeye ne suretle 
mahsup edileceği; 

7. Müdürlerin öz ve soyadları, ikametgâhları ve uyruk
lukları; 

8. Ortaklığm ne suretle temsil edileceği; 
9. Ortaklığa ait ilânların ne şekilde yapılacağı. 
BEŞ YÜZ ON IKINCÎ MADDE — Ortaklık, ticaret sici- m - Tüttl 

Üne kayıt ile tüzel kişilik kazanır. kişilik. 
Tescilden önce ortaklık namına muamelelerde bulunulmuş ise 

muameleyi yapanlar şahsan ve müteselsilen mesul olurlar. 
Bu gibi taahhütlerin, ilerde kurulacak ortaklık namına yapıl- . 

dığı açıkça bildirilmiş ve ortaklığın ticaret siciline kaydından 
sonra üç aylık bir süre içinde bu taahhütler ortaklık tarafından 
kabul olunmuşsa muameleyi yapanlar kurtulup yalnız-ortaklık 
mesul olur. 

BEŞ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Sözleşme, ortak sayısı 
beşi geçmiyen limitet ortaklıklarda oybirğiyle verilecek bir ka
rarla; ortak sayısı beşi geçen ortaklıklarda ise sermayenin üç
te ikisini temsil «den ortakların karariyle değiştirilebilir. 

Sermayeyi artırma veya ortakların mesuliyetini genişletme 
hakkındaki kararların, her halde oybirliğiyle verilmesi gerekir. 

BEŞ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Sözleşmenin de- // - Karan* 
ğiştirilmesi hakkındaki kararlar, Ticaret Bakanlığının tasdiki UUmmülü. 
üzerine tekemmül eder. 

BEŞ YÜZ ON BEŞÎNCÎ MADDE —. Sözleşmede yapılan İll-Tuca** 
her değişiklik, ük sözleşmede olduğu gibi tescü ve ilân edilir. Hân. 

E) Sözleşmenin 
deği§tirilmesi 

I - Karar. 



IV - Esas serma
yenin değdştirfl-

mesi. 
t. Çoğaltılması. 

& Avaltûmast. 

A) Paylar. 
I - Genel olarak. 

II • Pay defteri, 
ortaklar listeii, 

III - İntihal 
t. Devir. 
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Sözleşmenin değiştirilmesi hakkındaki kararlar üçüncü kişiler 
hakkında, tescil tarihinden itibaren hüküm ifade eder. 

BEŞ YÜZ ON ALTINCI MADDE — Ortaklığın kuruluşu 
hakkındaki hükümlere ve hususiyle ayni sermayenin konması 
ve malî kıymetlerin devralınmasına dair kaidelere riayet şar-
tiyle esas sermaye çoğaltılabilir. 

Çoğaltılan kısım için yeni ortaklar alınabilir. Şu kadar ki, 
sözleşmede veya çoğaltma- kararında aksine hüküm olmadıkça 
her ortak, sermayesi nispetinde esas sermayenin çoğaltılmasına 
iştirak etmeyi istemek hakkını haizdir. 

BEŞ YÜZ ON YEDlNCl MADDE — Her ortağın koymuş 
olduğu sermaye miktarı 100 liradan ve esas sermaye ise 5 000 li
radan aşağı indirilemez. 

Anonim ortaklıklara ait hükümler esas sermayenin azaltıl
ması hakkında uygulanır; şu kadar ki, zarar neticesinde bilan
çoda husule gelen bir açığın amortisman voliyle kapatılması 
maksadı görülse bile alacaklılar davet ve bildirilen alacaklar te
diye veya temin olunur. 

İKİNCİ KISIM 
Ortakların hak ve borçlan 

BEŞ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Ortaklık payı, ko
nulması taahhüt edilen sermayeye göre tâyin edilir. 

Ortaklık payı ortaklar arasında dahi ancak aşağıdaki hü
kümler dairesinde devredilebilir ve miras yoliyle geçer. 

Pay hakkında tanzim edilecek senetler kıymetli evrak vas
fını haiz olmayıp sadece bir ispat vasıtası sayılırlar. 

Pay hakkında tanzim edilecek senetlerin ortaklık payıiıın 
tamamına ait olması şarttır. 

BEŞ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Paylar hakkın
da bir defter tutulur. Ortakların öz ve soyadları, pay miktar
ları, vuku bulan ödemeler, payların devir ve intikali ve bu hu
suslarla ilgili diğer değişiklikler bu deftere kaydolunur. 

Her takvim yılı başında ticaret sicil memuruna, ortakların 
Öz ve soyadlarını, her ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye 
miktarını ve buna mahsuben ödediği kısmı gösterir ve müdür
ler tarafından imazlanmış bir liste verilir. Son listenin tevdii 
tarihinden itibaren herhangi bir değişiklik olmamışsa liste ve
rilmez. Yalnız bir değişiklik olmadığı bildirilir, 

Pay defterinin ve listelerin kusurlu ve noksan tutulması ve
ya/ verilen malûmatın yanlış olması yüzünden husule gelecek 
zarardan; müdürler şahsan ve müteselsilen mesuldürler. 

BEŞ YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Bir payın devri, ancak 
ortaklığa bildirilmek ve pay defterine kayıt edilmek şartiyle 
ortaklık hakkında hüküm ifade eder. 

Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için; ortak 
sayısı ve esas sermaye miktarı bakımından dörtte üç çoğunlu-
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ğnn devir keyfiyetine muvafakat etmesi şarttır. 

Ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye ayin ise, payım 
ortaklığın kuruluşunu takip eden üç yıl içinde başkasına devre
demez. 

Payın devri veya devir "va'di hakkındaki sözleşme noterde 
yapılmadıkça, ilgililer arasında dahi, hüküm ifade etmez. 

BEŞ YÜZ YlRMÎ BÎItf NCÎ MADDE — Bir payın miras 
voliyle veya karı koca mallarının idaresine ait hükümler gere
ğince iktisabı için, ortakların, muvafakatine lüzum yoktur. « 

Sözleşmede aksine bir şart var^a ortaklar, payı hakiki değeri 
üzerinden satınalacak üçüncü bir kişiyi göstermedikçe muvafa-
kattan imtina edemezler, ilgililerin muvafakat için ortaklığa 
müracaatları tarihinden itibaren bir ay içinde üçüncü kişi gös
terilmediği takdirde muvafakat edilmiş sayılır. 

BEŞ YÜZ YlRMÎ İKİNCİ MADDE — Ortaklardan bi
rinin iflâsı halinde iflâs idaresi, en az altı ay önce ihbar etmek 
şartiyle ortaklığın feshini istiyebilir. Ortaklardan birinin pa
yını haczettirmiş alacaklı da aynı hakka sahiptir. 

Böyle bir ihbar neticesinde ortaklık infisah ederek tasfiye 
haline girerse tasfiye memurları, aleyhine takibat yapılan or
tağa düşen tasfiye payını iflâs idaresine veya icra dairesine ver
meye mecburdurlar. 

BEŞ YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — infisahın tescilin
den önce : 

1. Ortaklık veya ortaklar, iflâs masasının veya takibatta 
bulunan alacaklının haklarını öderse; 

2. Payın iflâs idaresi veya icra dairesi marifetiyle ve açık 
artırma yoliyle satılmasına ve pay kendisine ihale olunan kimse
nin yeni bir ortak olarak ortaklığa girmesine diğer bütün ortak
lar muvafakat ederlerse; 

3. Pay, bütün ortaklarla iflâs idaresi veya icra dairesinin 
muvafakatiyle başka bir ortak veya üçüncü kişi tarafından devir 
alınırsa; 

• 4. Esas sermayenin çoğunluğunu temsil eden ortakların sayı 
itibariyle çoğunluğu aleyhinde takibat yapılan ortağın koymuş 
olduğu sermayenin hakiki bedelini alarak ortaklıktan çıkmasına 
karar verirse; 

Ortaklık fesih ve tasfiye olunamaz. 
Dördüncü bentte yazılı halde hakkının tasfiyesi maksadiyle 

ortağa verilecek para yüzünden esas sermayenin itibari değerini 
indirmek gerekirse, esas sermayenin azaltılması hakkındaki 
hükümler göz önünde tutulur. 

Pay bedelinin veya ödenecek paranın iflâs idaresine veya 
icra dairesine verilmesi şarttır. 

BEŞ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sözleşmede 
aksine açık hüküm olmadıkça, her bölümü 100 liradan aşağı olma
mak şartiyle bir payın bölünmesi caizdir. 

2. Miras, kart 
koca mallarının 

idaresi. 

IV - Cebri icra. 
1. Ortaklığın 

feshini ihbar ve 
infisahı. 

2. İnfisahın 
önlenmesi. 

V - Payların 
bölünmesi. 
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VI - Payın diğer 
bir ortak tarafın-

dan iktisabı. 

VII - Payların or
taklık tarafından 
iktisabı veya rehin 

olarak kabulü. 

VIII - Birden 
fazla ortağa 

ait pay. 

B) Sermaye 
koyma borcu. 
I • ödeme. 

II - Temerrüt 
Z. Ortaklıktan 

çıkarma. 

Payın paraya 
çevrilmesi. 

Bu muamelelerin muteber olması, için, tam bir payın devri 
hakkındaki hükümlerin uygulanması şarttır. 

BEŞ YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Payın intikali 
hakkındaki hükümler, payın diğer bir ortak tarafından iktisabı 
halinde de uygulanır. 

Bir ortak diğer bir ortağın payını kısmen veya tamamen el
de ederse koyduğu sermayenin itibari değeri o nispette artar. 

BEŞ YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Sermaye koyma 
borcu tamamen yerine getirilmedikçe payların ortaklık tarafın
dan iktisabı veya rehin olarak kabulü caiz değildir. Meğer ki, 
bu muameleler esas sermayeye 'iştirakten doğmıyan alacakların 
ödenmesi maksadiyle vukubula. 

Sermaye koyma borcu tamamen yerine getirildikten sonra 
paylar ortaklık tarafından iktisap edilebilirse de bunların bedel
leri ancak ortaklık mallarının esas sermayeyi aşan kısmiyle öde
nebilir. 

BEŞ YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Bir pay iştirak 
halinde birden fazla ortağa ait olduğu takdirde bunların müş
terek bir temsilci tâyin etmeleri gerekir. 

İştirak hali devam ettikçe ortaklar payla ilgili ödemeler do-
layısiyle ortaklığa karşı müteselsilen mesul olurlar. 

BEŞ YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Ortaklık söz
leşmesinde aksine açık hüküm bulunmadıkça ortaklar; koymayı 
taahhüt ettikleri sermayeleri itibari değerleri nispetinde para 
olarak ödemeye mecburdurlar. Ayni sermaye hakkındaki hü
kümler saklıdır. 

Esas sermayenin azaltılması hali müstesna olmak üzere, or
takların koymayı taahhüt ettikleri sermayenin ödenmesi tecil 
olunamıyacağı gibi ortakların bu borçtan ibra edilmeleri de 
caiz değildir. 

BEŞ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Sermaye 
koyma borcımu tâyin edilen süre içinde ödemiyen ortak, temer
rüt faizini ve diğer ortaklık sözleşmesine cezai bir şart konmuş-
sa bunu da ödemekle mükelleftir. 

Noter marifetiyle ve on beş günden aşağı olmamak üzere tâ
yin edilecek sürelerle iki defa yapılan ihtara rağmen sermaya 
koyma borcunu ödemiyen ortak, ortaklıktan çıkarılabilir. Çı
karılan ortağın ödemediği borçtan dolayı mesuliyeti eskisi gibi 
devam eder. 

BEŞ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Ortaklıktan çıkarılan 
ortağın payı diğer bir ortak tarafından hakiki değeri üzerinden 
devir alınamadığı takdirde ortaklık tarafından açık artırma yo-
liyle satılabilir. Çıkarılan ortak da dâhil olduğu halde bütün or
takların muvafakatiyle payın diğer bir şekilde paraya çevrilme
si caizdir. 

Elde edilen paradan ortağın borcu kesildikten sonra geri ka
lan ortağa verilir. 
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BEŞ YÜZ OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Çıkarılan ortağın *. Açık çıkmam 

payı paraya çevrildiği halde elde edilen para ortaklığa olan bor- halinde mesu* 
cuna yetmezse, adı geçen ortağın pay defterine kaydedildiği ta- Uyet. 
rihten önce beş yıl içinde pay defterine kayıtlı bütün selefleri 
aradaki farktan dolayı ortaklığa karşı ikinci derecede mesul 
olurlar. Ancak çıkarma tarihine göre en az on yıl evvel ortaklık 
sıfatını kaybetmiş olanlar bu hükümden müstesnadır. 

Bu mesuliyet kayıt sırasına göre olup, ödemede bulunan eski 
ortağın, kendisinden önce gelen kimselere rücu hakkı vardır. 

Ancak sıra itibariyle sonra gelen kimse, davet tarihinden iti
baren bir aylık süre içinde ödemede bulunmadığı takdirde on
dan önce gelene müracaat edilir. 

BEŞ YÜZ OTUZ ÎKÎNCt MADDE — Ortaklar, sermaye C) Ortakların 
koyma borçlarını yerine getirdikleri nispette, mesuliyetten kur- mesuliyeti. 
tulurlar. Şu kadar ki, ortaklara koydukları sermaye kısmen 
veya .tamamen geri verilmiş veya haksız yere kâr yahut faiz 
ödenmişse aldıkları para/ nispetinde mesuldürler. 

Ortaklığın infisahı veya iflâsı halinde tasfiye memurları veya 
iflâs idaresi, ortakların ödemeleri gereken borcun yukardaki hü
kümlere göre tesbit ve talep ederler. 

BEŞ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ortaklık sözleş- D) Kâra iştirak. 
meşinde aksine açık bir hüküm bulunmadıkça' ortaklar, serma- r - Genel olarak. 
ye koyma borçlarını yerine getirdikleri nispette, yıllık bilanço
ya göre, elde edilmiş olan safi kârdan pay alırlar. 

Ortaklara, koydukları sermaye için faiz verilemez. » 
BEŞ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Anonim or- / / - Bilanço wf 

taklığm bilanço ve yedek akça hakkındaki hükümleri, limitet yedek akçalar. 
ortaklıklar hakkında da uygulanır. 

BEŞ YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Haksız yere kâr m - Hakm alınm 
almış olan ortak veya müdür; bunları geri vermekle mükellef- kâr paylarının 
tir. 0eri verilmesi. 

Hüsnüniyet sahibi oldukları takdirde ortak veya müdürün 
geri verme borcu, ortaklık alacaklarının haklarını ödemek için 
lâzım olan miktarı aşamaz. 

Geri alma hakkı; genel -olarak paranın alındığı tarihten beş 
yıl sonra, hüsnüniyete dayanan hallerde iki yıl sonra zaman 
aşımına uğrar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Ortaklığın teşkilâtı 

BEŞ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Anonim ortaklığın 
genel kurul toplantılarına ait hükümler, ortakladın sayısı yir
miden fazla olan limitet ortakların genel kurul toplantıları hak
kında da uygulanır. 

Ortak sayısı yirmi ve yirmiden az olan ortaklıklarda, karar
lar, ortakların yazılı oylariyle verilebilir. 

Her iki halde esas sermayenin hiç olmazsa yarısını temsil 

A) Ortaklat gt* 
nel kurulu. 

I - Kararlar. 
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eden ortakların müzakere edilen husus lehine oy vermiş olması 
gerekir; aksi takdirde karar hükümsüzdür. 

Anonim ortaklığın ilgili hükümleri kararların iptali hak
kında da uygulanır. 

- Oy hakkı. BEŞ YÜZ OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Ortaklık sözleş
mesinde aksine bir hüküm olmadıkça her ortağın oy hakkı, koy
duğu sermaye miktarına göre hesaplanır. Her yüz lira, bir oy 
hakkı bahşeder. Ancak bir ortak bütün ortakların haiz olduk
ları oy saysınm üçte birinden fazlasına sahip olamaz. 

Oy hakkından mahrumiyete dair sözleşmeye konan kayıtlar 
hükümsüzdür. hakkında ibra kararı verilecek ortak bu kara
rın ittihazında, oy hakkını kullanamaz. 

- Toplantıya BEŞ YÜZ OTUZ SEKİZÎNCÎ MADDE — Ortaklar Genel 
çağırma. Kurulu, müdürler tarafından her yılda bir defaya ve iş yılının 

sona ermesini takip eden üç ay içinde toplantıya çağrılacağı gi
bi, ortaklık sözleşmesi hükümlerince veya ortaklığın menfaatleri 
gerektirdikçe dahi çağrılır. 

Esas sermayenin onda birini temsil eden ortak veya ortaklar, 
toplantının maksadını göstermek suretiyle, genel kurulun toplan
tıya çağrılmasını yazılı olarak istiyebilirler. 

Müdürler bu talebi münasip bir süre içinde yerine getirme
dikleri takdirde mahkeme dilekçe sahiplerinin talebi üzerine 
genel kurulun toplantıya çağrılmasına karar verir. 

Toplantıya ve yazılı olarak oy vermeye davet, ortaklık söz
leşmesinde gösterilen şekilde ve eğer sözleşmede bu hususta hü
küm yoksa, taahhütlü mektupla ve toplantıda en az beş gün 
önce ve gündemi bildirilmek suretiyle yapılır. 

Bütün ortaklar, aralarından biri itirazda bulunmadığı tak
dirde toplantıya çağırma hakkındaki merasime riayet etmek
sizin de genel kurul halinde toplanabilirler. Böyle bir toplantıda, 
bütün ortaklar hazır olmak şartiyle, genel kurulun salâhiye
tine dâhil olan hususlar müzakere edilerek karara bağlanabilir. 

- Salâhiyetler BEŞ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Genel kurul 
aşağıdaki salâhiyetleri haiz olup bunları başka bir organa dev
redemez : 

1. Mevcut ortaklık sözleşmesini değiştirmek; 
2. Müdürleri tâyin ve azletmek; 
3. Müdür olmıyan ortaklara bahşedilen kontrol hakları 

saklı kalmak şartiyle denetçileri tâyin ve azletmek; 
4. Kâr ve zarar, hesabını ve bilançoyu onamak ve safi 

kârın dağıtılması hususuna karar vermek; 
5. Müdürleri ibra etmek; 
6. Payların bölünmesi hakkında karar vermek; 
7. Kuruluş veya idare işlerinden dolayı ortaklığın kendi 

organlarına veya münferit ortaklara karşı haiz olduğu tazminat 
taleplerini dermeyan etmek. 

Ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm olmadıkça genel ku
rul, ortakların koymayı taahhüt ettikleri sermayeye mahsuben 
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ödeyecekleri paraların ödeme gününü tesbit ve ticari mümessil
lerle, bütün ticari işletmeyi çevirmek hakkı verilen ticari vekil
leri tâyine salahiyetlidir. 

BEŞ YÜZ KIRKINCI MADDE — Aksi kararlaştırılmış 
olmadıkça, ortaklar hep birlikte, müdür sıfatiyle, ortaklık işle
rini idareye ve ortaklığı temsile mezun ve mecburdurlar. 

Ortaklık sözleşmesi veya genel kurul, kararı ile ortaklığın 
idare ve temsili ortaklardan bir veya bir kaçına bırakılabilir. 

Kuruluştan sonra ortaklığa giren ortaklar, bu hususta genel 
kurulun ayrı bir kararı olmadıkça, idare ve temsile mezun ve 
mecbur değildirler. 

BEŞ YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Ortaklık sözleş
mesi veya genel kurul karariyle ortaklığın idare ve temsili, ortak 
olmıyan kimselere de bırakılabilir. Bu gibi kimselerin salâhi
yet ve mesuliyetleri hakkında ortak olan müdürlere ait hüküm
ler uygulanır. 

BEŞ YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE — Müdürlerin haiz ol
dukları temsil salâhiyetinin şümul ve tahdidi hakkında, anonim 
ortakların yönetim kuruluna dair olan 321 nci maddesi hükmü 
uygulanır. 

Görevlerini ifa zımnında müdürlerin yapmış oldukları haksız 
fiillerden ortaklık mesul olur. 

BEŞ YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Ortaklara ait idare 
ve temsil salâhiyetlerinin kaldırılması hakkında, kolektif ortak
lığa dair 161 ve 162 nci madde hükümleri uygulanır. 

Ortak olmıyan müdür, genel kurul karariyle her zaman azlo-
lunabilir. Azlolunan müdürün sözleşmeden doğan hakları saklıdır. 

BEŞ YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Ortaklık na
mına yapılacak yazılı beyanlarda, ortaklık unvanile beraber 
müdürlerin kendi imzalarının da bulunması lâzımdır. 

Ortaklık tarafından tanzim edilecek mektup, evrak ve bel
gelerde ; ortaklığın unvanile birlikte esas sermaye miktarının 
gösterilmesi şarttır. 

BEŞ YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — Sözleşmede aksine 
açık hüküm olmadıkça ticari mümessiller ile bütün işletmeyi çe
virmek salâhiyetini haiz olan ticari vekiller, ancak genel kurul 
karariyle tâyin olunabilir. Bununla beraber her müdür, bunları 
azletmek salâhiyetine sahiptir. 

BEŞ YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Esas sermayenin 
yarısı kaybedilmiş veya borçları ortaklığın mevcudundan fazla 
tutmuşsa, anonim ortaklık hakkındaki 324 ncü madde hükmü 
uygulanır. 

BEŞ YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Müdür olan bir 
ortak, diğer ortakların muvafakati olmadan ortaklığın uğraştığı 
ticaret dalında ne kendi ve ne de başkası hesabına iş göremiyeceği 
gibi başka bir işletmeye mesuliyeti tahdit edilmemiş ortak, ko-

ı. 

B) İdare ve 
temsil. 

I - Müdürler. 
Ortak olanlar. 

2. Ortak olmı-
yanlar. 

II - Temsil sa
lâhiyeti. 

1. Şümulü. 

2. Kaldırılması. 

3. İmza sekli. 

4. Ticari mümes
sil ve vekillerin 

tâyini. 

5. Sermayenin 
hsmen kaylh 

6. Rakdbet 
yasağı. 



— 168 — 

C) Denetleme. 

A) İnfisah 
sebepleri. 

B) Tescti. 

C) Ortaklıktan 
çıkma ve 
çıkarılma. 

manditer veya limitet ortaklığın üyesi sıfatiyle iştirak dahi ede
mez. Bu yasak, sözleşmeye konulacak hükümle bütün ortaklara 
teşmil edilebilir. 

BEŞ YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Ortakların sa
yısı yirmiyi aşan limitet ortaklıklarda, bir veya birden fazla 
denetçi bulunur. Denetçilerin ne suretle tâyin edilecekleri ve gö
revleri hakkında, bu bölümdeki istisnai hükümlere riayet edil
mek şartiyle, anonim ortaklı klarındaki denetçiler hakkındaki 
hükümler uygulanır. 

Ortaklarının sayısı yirmi ve yirmiden az olan limitet ortak
lıklarda, idare hak ve vazifesi bütün ortaklara ait değilse müdür 
sıfatını haiz olmıyan ortaklar Borçlar Kanununun 531 nci mad
desinde yazılı haktan faydalanabilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
İnfisah ve ayrılma 

BEŞ YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Ortaklık : 
1. Ortaklık sözleşmesinde yazılı sebeplerle; 
2. Sözleşmede aksine açjk hüküm olmadıkça, esas sermaye 

ve sayı itibariyle ortakların dörtte üçünü teşkil eden bir çoğunluk 
tarafından verilecek kararla; 

3. Ortaklığın iflâsına karar verilmesiyle; 
4. Ortaklardan birinin talebi üzerine ve muhik sebeplerden 

dolayı mahkeme kararile; 
5. Kanunda yazılı diğer bütün hallerde ; 
İnfisah eder.. 
BEŞ YÜZ ELLİNCİ MADDE — Müdürler, İflâstan gayri 

bir sebeple vukubulan infisahı tescil ve ilân edilmek üzere ticaret 
siciline bildirirler. 

BEŞ YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE — Ortaklık sözleşme
siyle, ortaklara ortaklıktan çıkma hakkı verilebileceği gibi bu 
hakkın kullanılması muayyen şartlara da tâbi tutulabilir. 

Her ortak, muhik sebeplere dayanmak şartiyle ortaklıktan 
çıkmasına müsaade edilmesini veya ortaklığın feshini mahke
meden talep edebilir. 

Esas sermaye ve ortak sayısı bakımından çoğunluğun muva
fakati bulunmak şartiyle, ortaklık, muhik sebeplerden dolayı bir 
ortağın ortaklıktan çıkarılmasını mahkemeden istiyebilir. 

Bir ortağın ortaklıktan çıkması veya çıkarılması ancak esas 
sermayenin azaltılması hakkındaki hükümlere riayet şartiyle 
muteberdir; şu kadar ki ayrılan ortağın hakları, ortaklığın esas 
sermayesinin itibari miktarını geçen mallarından Ödenir veya 
payı sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi hakkındaki 
hükümler gereğince paraya çevrilirse yahut başka bir ortak ta
rafından devir alınırsa esas sarmayenin aazltıhnası hakkındaki 
hükümlere riayet etmeye lüzum yoktur. 
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BEŞ YÜZ ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Anonim ortaklığın 

ilgili hükümleri; limitet ortaklıkta, tasfiye memurlarının tâyin 
ve azilleri, tasfiyenin icrası, ticaret sicilindeki kaydın silinmesi 
ve ticari defterlerin saklanması hakkında da uygulanır. 

BEŞ YÜZ ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir anonim ortak
lık tasfiye edilmeksizin aşağıdaki şartlar altında limitet ortaklı
ğa çevrilebilir: 

1. Limitet ortaklık esas sermayesinin anonim ortaklığın 
esas sermayesinden az olmaması; 

2. Anonim ortaklığın pay sahiplerine ortaklık sözleşmesiy
le tesbit edilmiş şekle uygun olarak yapılacak bir ilânla, sahip 
oldukları payların itibari değerlerine kadar limitet ortaklığın 
esas sermayesine iştirak fırsatının verilmesi; 

3. Bu suretle iştirak edecek kimselerin koyacakları paylar 
tutarının, anonim ortaklığın esas sermayesinin en az üçte ikisi
ne tekabül etmesi. 

BEŞ YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Limitet ortak- II - Pay sahipUrt. 
lığa hiç iştirak etmiyen veya anonim ortaklıktaki paylarının nin haklan, 
yalnız bir kısmı ile iştirak eden her pay sahibi, limitet ortaklıktan, 
infisah eden anonim ortaklık mallarından kendisine düşecek 
miktarın ödenmesini istiyebilir. 

Bu miktar, genel kurul toplantısında temsil olunan esas ser
mayenin dörtte üçüne tekabül eden bir çoğunluk tarafından tas
vip olunacak bir bilançoya göre hesap olunur. . 

BEŞ YÜZ ELLİ BEŞlNCl MADDE — Limitet ortaklığın III - Alacakh. 
ticaret siciline kaydedilmesiyle infisah eden anonim ortaklığın tonn haklan. 
malları, kendiliğinden limitet ortaklığa intikal eder. 

Limitet ortaklık ticaret siciline kaydedilince sözleşmesinde 
yazılı şekilde ve üç defa yapılacak ilânla, infisah eden anonim 
ortaklığın alacaklıları, tâyin edilecek münasip bir süre içinde 
haklarını bildirmeye davet olunurlar. Muhalefet edilmediği 
takdirde borçların limitet ortaklığa intikal edeceği ilânda açık
ça bildirilir. 

Muhalefet vukuunda, bildirilen alacak ya ödenir veya temin 
olunur. 

Bütün alacaklıların hakları bu şekilde teminat altına alınma
dıkça infisah eden anonim ortaklığın mallarından pay sahiplerine 
hiçbir ödeme yapılamaz. 

Müdürler infisah eden anonim ortaklığm alacaklılarına karşı 
bu hükümlere riayet edilmemesinden dolayı şahsan ve müte-
sesilen mesuldürler. 

Anonim ortaklığın infisahı tescil ve ilân edilmek üzere ticaret 
siciline bildirilir. Limitet ortaklığı borçlu olarak kabul etmiyen 
alacaklıların hakları tediye veya temin edildikten sonra infisah 
eden anonim ortaklığın ticaret sicilindeki kaydının silinmesi 
limitet ortaklık tarafından talep edilir. 

D) Tasfiy. 

E) Tip değiş
tirme. 

I - Şartlar, 
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BEŞİNCİ KISIM 

Uygulanacak hükümler 
BEŞ YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Ortaklığın kuru

luşuna iştirak edenlerle ortaklığın idare veya denetlemesine me
mur edilen kimselerin ve tasfiye memurlarının mesuliyeti ve or
taklığın bakanlıklarca denetlenmesi hakkında anonim ortaklığın 
bu hususlara mütaallik hükümleri uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 
Kıymetli evrak 

A) Kıymetli ev
rakın tarifi. 

B) Senetten 
doğan borç. 

C) Kıymetli ev-
• rakın devri. 

I •• Genel şekil. 

II 
1. 

2. 

- Ciro. 
Şekil. 

Hüküm. 

D) Tahvil. 

Birinci Bölüm 
Genel hükümler 

BEŞ YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — Kıymetli evrak 
öyle senetlerdir ki, bunlarda-mündemiç olan hak senetsiz olarak 
dermeyan edilemediği gibi başkalarına da devredilemez. 

BEŞ YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Kıymetli evra
kın borçlusu, ancak senedin teslimi mukabilinde ödeme ile mü
kelleftir. ' 

Hile veya ağır kusuru bulunmadıkça borçlu vadenin hululünde 
senedin mahiyetine göre alacaklı görünen kimseye ödemede bu
lunmakla borcundan kurtulur. 

BEŞ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Mülkiyet 
veya sair bir ayni hak tesisi maksadiyle kıymetli evrakın devri 
için, her halde senet üzerindeki zilyedliğin nakli şarttır. 

Emre yazılı senetlerde fazla olarak bir de ciroya, nama yazılı 
senetlerde yazılı bir devir beyanına da ihtiyaç vardır. Bu beyan 
kıymetli evrakın üzerine yazılabileceği gibi ayrı bir kâğıt üze
rine de yazılabilir. 

Kanun veya sözleşme ile başka kimselerin bu arada bilhassa 
borçlunun da devre iştirakleri mecburi kılmabilir. 

BEŞ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Bütün hallerde ciro, 
poliçe hükümlerine göre yapılır. 

Devir için, ciro ve senedin teslimi kâfidir. 
BEŞ YÜZ ALTMIŞ BlRlNCl MADDE — Devri kabil olan 

bütün kıymetli evrakın, senedin muhteviyatından veya mahiye
tinden aksi anlaşılmadıkça, ciro ve teslimiyle cirantanın hakları 
ciro edilene geçer. 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ İKlNCl MADDE — Nama yahut 
emre yazılı bir senet, ancak hak ve borç sahibi bütün kimselerin 
muvafakatiyle bir hâmile yazılı senet getirilebilir. Bu muvafa-
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katin, bizzat senet üzerinde, beyan edilmiş olması gerekir. 

Hâmile yazılı senetlerin nama veya emre yazılı senet haline 
getirilmesi hususunda da aynı esas caridir. Bu son halde hak 
veya borç sahibi kimselerden birinin muvafakati bulunmazsa 
bu değişiklik, ancak değişikliği yapan alacaklı ile haklarına doğ
rudan doğruya halef olan kimse arasında hüküm ifade eder. 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir kıymetli E) 
evrak zayi olduğu takdirde mahkeme tarafından iptaline karar i 
verilebilir. 

Kıymetli evrakın zayi olduğu yahut ziyam meydana çıktığı 
anda senet üzerinde hak sahibi olan kimse, senedin iptaline karar 
verilmesini istiyebilir. ' 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — îptal kararı n 
üzerine hak sahibi hakkını senetsiz olarak da dermeyan veya 
yeni" bir senet ihdasını talep edebilir. 

Bunun haricinde iptal usulü ve hükümleri hakkında, kıymetli • 
evrakın muhtelif nevilerine mütaallik hükümler uygulanır. 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Muhtelif kıy
metli evrak hakkındaki özel hükümler saklıdır. 

İptal karan. 
- Şartlan. 

Hükümleri. 

F) özel hüküm
ler. 

İkinci Bölüm 
Nama yazılı senetler 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Muayyen bir 
kimse namına yazılı olup da ne emre veya hâmile yazılı olarak 
ihdas edilmiş ve ne de kanunen emre veya hâmile yazılı senet 
sayılmış olan her kıymetli evrak, nama yazılı senet sayılır. 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ YEDÎNCÎ MADDE — Borçlu, ancak 
senedin hâmili bulunan ve senette adı yazılı olan veya onun hu
kuki halefi olduğunu ispat eden kimselere öedemeye mecburdur. 

Bu cihet ispat edilmediği halde ödemede bulunan borçlu, 
alacak hakkını ispat eden bir üçüncü kişiye karşı borcundan kur
tulmuş olmaz. 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ SEKÎZÎNCl MADDE — Nama yazılı 
senet derununda senet bedelini her hâmiline ödemek hakkını 
saklı tutmuş olan borçlu, alacaklı sıfatının ispat edilmesini ara
mamış olsa dahi hâmile hüsnüniyetle yapacağı ödeme neticesin
de borcundan kurtulmuş olur; şu kadar ki, hâmile, ödeme bu
lunmakla mükellef değildir. 697 nci maddenin ikinci fıkrası 
Mkmü saklıdır, 

BEŞ YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Aksine 
Özel hükümler olmadıkça nama yazılı senetler, hâmile yazılı se
netler hakkındaki hükümlere göre iptal olunur. 

Borçlu senette, ilânların sayısını azaltmak veya mehilleri 
kısatmak suretiyle iptal için daha basit bir usul derpiş edilebi
leceği gibi; alacaklı kendisine senedin iptal ve borcun itfa olun-

A) Tarifi, 

B) Alacaklının 
hakkını nasıl 
ispat edeceği. 

I - Kaide olarak. 

II - Alternatif 
hâmile yazılı 

senette. 

C) İptal karan. 
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duğunıı gösteren resmen tanzim veya usulen tasdik edilmiş bir 
vesika verdiği takdirde, senet ibraz edilmeksizin ve iptaline ka
rar verilmeksizin dahi muteber olmak üzere ödemek hakkını da 
saklı tutabilir. 

A) Tarifi 

B) Borçlunun 
defileri. 

I - Genel olarak. 

II - Hâmile yazılı 
faiz kuponlan. 

C) îptal karart. 
I • Genel olarak. 

1. Yetkd. 

Üçüncü Bölüm 
Hâmile yazılı senetler 

BEŞ YÜZ YETMİŞİNCİN MADDE — Senedin metin veya 
şeklinden, hâmili kim ise o kimsenin hak sahibi sayılacağı an-
anlaşılan her kıymetli evrak; hâmile yazılı senet sayılır. 

Mahkeme karariyle ödemeden menedilen borçlu yine öde
mişse muteber olamaz. 

BEŞ YÜZ YETMİŞ BlRlNCl MADDE — Borçlu, hâmile 
yazılı bir senetten doğan alacağa karşı ancak senedin muteberli-
ğine taallûk eden veya senetten anlaşılan def ilerle alacaklı kim 
ise ona karşı şahsan haiz olduğu defileri ileri sürebilir. 

Borçlu ile önceki hâmillerden birisi arasındaki doğrudan 
doğruya münasebetlere dayanan defilerin dermeyanı, ancak se
nedi iktisap ederken hâmilin bilerek borçlunun zararına hare-, 
ket etmiş olması halinde caizdir. 

Senedin, borçlunun rızası hilâfına tedavüle çıkarıldığı yo
lunda bir defi dermeyan olunamaz. 

BEŞ YÜZ YETMİŞ iK lNCl MADDE — Borçlu, hâmile 
yazılı faiz kuponlarından doğan alacağa karşı ana paranın itfa 
edildiği definde bulunamaz. 

Ana paranın ödenmesi halinde borçlu, ilerde muacceliyet 
kesbedecek olup asıl senetle birlikte kendisine teslim edilmiyen 
faiz kuponlarının tutanın bu kuponlar hakkında cari olan za
man aşımı süresi geçinceye kadar alıkoymak hakkını haizdir; 
meğer ki, teslim edilmiyen kuponların iptaline karar verilmiş 
yahut tutarı mukabilinde teminat gösterilmiş olsun. 

BEŞ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Pay senetleri, 
tahviller, intifa senetleri, kupon varakaları ve - münferit kupon
lar hariç olmak üzere - kupon varakalarının yenilenmesi için ta-
lonlar gibi hâmile yazılı senetlerin iptaline hak sahibinin talebi 
üzerine mahkemece karar verilir. 

Yetkili mahkeme, borçlunun ikametgâhı mahkemesi ve pay 
senetleri hakkmda anonim ortaklık merkezinin bulunduğu yerin 
mahkemesidir. 

Dilekçe sahibinin senedin zilyedi bulunduğu ve onu zayi 
ettiği hakkmda mahkemece kanaat edinilmesi lâzımdır. 

Kupon varakası veya talonu bulunan bir senet hâmilinin elin
den yalnız kupon varakası veya talon çıkmış olursa talebin haklı 
olduğunun ispatı için esas senedin ibrazı yeter. 
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BEŞ YÜZ YETMÎŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Dilekçe sa- 5. ödem* yasctfı. 

hibinin talebi üzerine mahkeme senedin borçlusunu; aksine ha
reket ettiği takdirde iki defa ödemek mecburiyetinde kalacağını 
ihtar ederek bedelini ödemekten meneder. 

Bir kupon varakasının iptaline karar vermek lâzımgeldiği tak
dirde vâdeleri yargılama esnasında hulul eden münferit kupon
lar hakkında, faiz kuponlarının iptaline mütedair hükümler uy
gulanır. 

3. ilân üe davst, 
müracaat süresi. 

4. İlân şekli 

BEŞ YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Mahkeme, di
lekçe sahibinin, senedin zilyedi bulunmuş ve onu zayi etmiş oldu
ğuna dair verdiği izahatın doğruluğuna kanaat getirirse, belli 
olmıyan hâmili ilân yoliyle senedi muayyen bir süre içinde ibraz 
etmeye davet ve aksi takdirde senedin iptaline karar verileceğini 
beyan eder. Sürenin en az altı ay olarak tesbiti lâzımdır; bu 
süre ilk ilân gününden itibaren işlemeye başlar. 

BEŞ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Senedi ibraz 
hususundaki davetin, Resmî Gazetede üç kere ilân edilmesi 
gerekir. 

özel hallerde, mahkeme münasip göreceği diğer şekillerde de 
ilânlar yapılmasına karar verebilir. 

BEŞ YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Elden çıkmış 
olan hâmile yazılı senet ibraz edilirse, mahkeme, dilekçe sahi
bine senedin iadesi hususunda dâva açması için bir mehil tâyin 
eder. • 

Dilekçe sahibi bu mehil içinde dâva açmazsa, mahkeme, se 
nedi geri verir ve ödeme yasağını kaldırır. 

BEŞ YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Elden çık
mış olan hâmile yazılı senet tâyin olunan mehil içinde ibraz edil
mezse, mahkeme, senedin iptaline karar verir veya lüzum gö
rürse başka tedbirler de ittihaz edebilir. 

Hâmile yazılı bir senedin iptali hakkındaki karar, derhal 
Resmî Gazete ile ve mahkeme lüzum görürse başka vasıtalarla da 
ilân edilir. 

iptal kararı üzerine dilekçe * sahibi, masrafı kendisine ait 
olmak üzere, yeni bir senet ihdasını veya muaccel borcun ifasını 
istemek hakkını haizdir. 

BEŞ YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Münferit II - Kuponlarda 
kuponların elden çıkması halinde hak sahibinin talebi üzerine, ««**. 
mahkeme, bedelin vâdesinde ve eğer vâde esasen hulul etmiş bu
lunuyorsa, derhal mahkemeye yatırılmasına karar verir. 

"Vâdenin hululünden itibaren üç yıl geçtikten sonra hiçbir hak 
sahibi müracaat etmezse mahkeme karariyle bedel dilekçe sahi
bine verilir. 

BEŞ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Bankınot ve büyük III-Banknotlarda 
miktarda çıkarılıp görüldüğünde ödenmesi gereken ve para ve bum leneer 
yerine ödeme vasıtası olarak kullanılan ve muayyen bedelleri kâğıtlarda usul. 
yazılı plan diğer hâmile yazılı senetlerin iptaline karar verilemez. 

5. Hükümleri. 
a) Senedin ibraz* 

halinde. 

b) Senedin ibra» 
edilmemesi 

halinde. 
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D) ipotekli borç 
senedi ve irat 

senedi, 

Devlet tarafından çıkarılmış olan tahviller hakkındaki özel 
hükümler saklıdır, 

BEŞ YÜZ SEKSEN BİBÎNCÎ MADDE — Hâmile yazılı 
olan ipotekli borç senediyle irat senedi hakkındaki özel hükümler 
saklıdır. 

Borçlanma 
ehliyeti. 

A) Şekil 
T - Unsu-rUn. 

1. Genel olarak. 

S. Unsurların 
bulunmaması. 

Dördüncü Bölüm 
Kambiyo senetleri 

BEŞ YÜZ SEKSEN ÎKÎNCÎ MADDE — Sözleşme il3 
borçlanmaya ehil olan kimse; poliçe, çek ve bono ile borçlan
maya da ehildir, 

BÎRÎNCÎ KISIM 
Poliçe 

Birinci Ayırım 
Poliçenin keşidesi ve §ekli 

BEŞ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Poliçe : 
1. Senet metninde «poliçe» kelimesini ve eğer senet Türkçe-

den başka bir dilde yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak kul
lanılan kelimeyi; 

2. Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsın ve 
şartsız havaleyi; 

3. ödeyecek olan kimsenin (muhatabın) adım; 
4. Vâdeyi; 
5. ödeme yerini; 
6. Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını; 
7. Keşide günü ve yerini j 
8. Keşidecinin imzasını. 
îhtiva eder. 
BEŞ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Bundan 

önceki maddede yazılı unsurlardan birini ihtiva etmiyen senet 
aşağıdaki fıkralarda yazılı haller dışında poliçe sayılmaz. 

Vâdesi gösterilmiyen poliçenin görüldüğünde ödenmesi şart 
sayılır. 

Ayrıca tasrih edilmiş olmadıkça muhatabın adı yanında gös 
terilen yer, ödeme yeri ve aynı zamanda da muhatabın ikametgâhı 
sayılır. 

Keşide yeri gösterilmiyen poliçe, keşidecinin adı yanında gös
terilen yerde keşide edilmiş sayılır, 
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BEŞ YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Poliçe bizzat 

keşidecinin emrine yazılı olabileceği gibi bizzat keşideci üzerine 
veya bir üçüncü şahıs hesabına da keşide edilebilir. 

BEŞ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Poliçenin 
üçüncü kişinin ikametgâhında ödenmesi şart koşulabilir. 

Bu üçüncü kişinin ikametgâhı muhatabın ikametgâhının bu
lunduğu yerde (adresli poliçe) veya başka bir yerde (İkamet
gâhlı poliçe) bulunabilir. 

BEŞ YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Görüldüğünde 
veya görüldükten muayyen bir süre sonra ödenmesi şart kılı
nan bir poliçeye keşideci tarafından faiz şartı dercolunabilir. 
Bütün diğer poliçelerde böyle bir faiz şartı yazılmamış sayılır. 

Faiz miktarının poliçede gösterilmesi lâzımdır.; gösterilme-
mişse faiz şartı yazılmamış sayılır. 

Başka bir gün zikredilmemişse faiz, poliçenin keşide günün
den itibaren işler. 

BEŞ YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Poliçe be
deli hem yazı ye hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında 
fark bulunursa yazı ile gösterilen bedele itibar olunur. 

Poliçe bedeli yalnız yazı ile veya yalnız makamla müteaddit 
defalar gösterilmiş olup da bedeller arasında fark bulunursa eu 
az olan bedel muteber sayılır. 

BEŞ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MAPDE — Bir poli
çe ile borçlanmaya ehil olmıyan kimselerin imzasını, sahte imza
ları, mevlmm şahısların imzalarını yahut imzalıyan veya namla
rına imzalamış olan kişileri her hangi bir sebep dolayısiyle ilzam 
etmiyen imzaları taşırsa, diğer imzaların sıhhatine bu yüzden 
halel gelmiş olmaz. 

BEŞ YÜZ DOKSANINCI MADDE — Temsile salâhiyeti 
olmadığı bir kişinin temsilcisi sıfatiyle bir poliçeye imzasını 
koyan kimse, o poliçeden dolayı bizzat mesul olur ve poliçeyi 
ödediği takdirde temsil olunanın haiz olabileceği haklara sahip 
olur. Salâhiyetini aşan temsilci için dahi hüküm böyledir. 

BEŞ YÜZ DOKSAN BİRlNCl MADDE — Keşideci poli
çenin kabul ve ödenmesini zâmindir. 

Keşideci kabulü zâmin olmaktan kendini muaf tutabilir; 
poliçenin -ödenmesini zâmin olmaktan muafiyete dair konacak 
her kayıt yazılmamış sayılır. 

BEŞ YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE — Tedavüle çıkarı
lırken tamamen doldurulmamış bulunan bir poliçe, aradaki an
laşmalara aykırı bir şekilde doldurulursa bu anlaşmalara riayet 
edilmemiş olması keyfiyeti, hâmile karşı ileri sürülemez; meğer 

II - Münferit un
surlar, 

1. Keşidecinin 
aynı zamanda mu
hatap veya emrine 

ödenecek kimse 
olması. 

2. Adresli ve 
ikametgâhlı 

poliçe. 

3. Faiz şartı. 

4. Poliçe tutarı
nın muhtelif şekil
lerde gösterilmesi. 

B) İmza edenlerin 
mesuliyeti. 

I - Poliçe ile borç
lanmaya ehil olmı-
yanların imzası. 

II - Salâhiyet ol
maksızın imza. 

III - Keşidecinin 
mesuliyeti. 

IV - Açık poliçe. 



A) Poliçenin 
devredüebilmesi. 

B) Ciro. 
I - Kayıtsız ve 
$artsız olması. 

II - Cironun 
şekli. 

III --Cironun 
hükümleri. 

1. Nakil görevi. 

2. Teminat 
görevi. 

3. Hak sahipliği
ni ispat görevi. 
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ki hâmil poliçeyi kötüniyetle iktisap etmiş veya iktisap sırasın
da kendisine ağır bir kusur isnadı mümkün bulunmuş olsun. 

İkinci Ayırım 

Ciro 

BEŞ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Her poliçe, 
açıkça, emre yazılı olmasa dahi, ciro ve teslim yoliyle devroluna-
bilir. 

Keşideci poliçeye : «emre yazılı değildir» kelimelerini veya 
aynı mânayı ifade eden bir kaydı dercetmişse, poliçe ancak alelade 
temlik yoliyle devrolunabilir ve onun neticelerini doğurur. 

Ciro, poliçeyi kabul etmiş olsun veya olmasın, muhataba keşi-
deciye veya poliçe ile borç altına girmiş olanlardan herhangi 
birine de yazılabilir. Bu kimseler poliçeyi yeniden ciro edebi
lirler. 

BEŞ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Cironun 
kayıtsız ve şartsız olması lâzımdır. Cironun tâbi tutulduğu her 
şart yazılmamış gibidir. 

Kısmi ciro bâtıldır. 
Hâmiline ciro beyaz ciro hükmündedir. 
BEŞ YÜZ DOKSAN BEŞÎNCÎ MADDE — Cironun poliçe 

veya poliçeye bağlı olan ve «allonj» denilen bir kâğıt üzerine ya
zılması ve ciranta tarafından imzalanması lâzımdır. 

Lehine ciro yapılan kimsenin ciroda gösterilmesine lüzum 
olmadığı gibi ciro, cirantanın sadece imzasından bile ibaret ola
bilir ki, buna «beyaz ciro» denilir. Bunun muteber olması için, 
cironun poliçenin arkasına veya allonj üzerine yazılması lâzımdır. 

•BEŞ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Ciro ve teslim 
neticesinde, poliçeden doğan bütün haklar devredilmiş olur. 

Ciro beyaz ciro ise hâmil : 
1. Ciroyu kendi namına veya diğer bir kişi namına doldu

rabilir ; 
2. Poliçeyi yeniden beyaz olarak yahut diğer muayyen bir 

kişiye tekrar ciro edebilir; 
3. Beyaz ciroyu doldurmaksızın ve poliçeyi tekrar ciro 

etkmeksizin poliçeyi başka bir kimseye verebilir. 
BEŞ YÜZ DOKSAN YEDÎNCl MADDE — Aksine şart 

bulunmadıkça ciranta, poliçenin tekrar ciro edilmesini menede-
bilir; bu halde senet sonradan kendilerine ciro edilmiş olan kim
selere karşı zâmin olmaz. 

BEŞ YÜZ DOKSAN SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bir poliçeyi 
elinde bulunduran kimse, son ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hak
kını müteselsil ve birbirine bağlı cirolarla ispat ettiği takdirde 
hakiki hâmil sayılır. Çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış 
sayılır. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro takip ederse son ciroyu 
imzalayan kimse, poliçeyi beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır. 
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Poliçe her hangi bir suretle hâmilinin elinden çıkmış bulu

nursa önceki fıkrada yazılı hükümlere göre hakkını ispat eden 
yeni hâmil, ancak poliçeyi kötü niyetle iktisap etmiş yahut ikti
sap ederken kendisine ağır bir kusur isnadı mümkün bulunmuş 
olduğu takdirde o poliçeyi geri vermekle mükelleftir. 

BEŞ YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Poliçe
den dolayı kendisine müracaat olunan kimse, keşideci veya önceki 
hâmillerden birile kendi arasında doğrudan doğruya mevcut 
olan münasebetlere dayanan def ileri müracaatta bulunan hâmile 
karşı ileri süremez; meğer ki, hâmil, poliçeyi iktisap ederken bile 
bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun. 

ALTI YÜZÜNCÜ MADDE — Ciro «bedelini tahsil içindir», 
«kabız içindir», «vekâleten» ibaresini veyahut sadece tevkili ifade 
eden.sdiğer her hangi bir kaydı ihtiva ederse, hâmil, poliçeden 
doğan bütün hakları kullanabilir; fakat o poliçeyi ancak tahsil 
için ciro vermek suretiyle tekrar ciro edebilir. 

Poliçeden mesul olanlar bu halde ancak cirantaya karşı ileri 
sürebilecekleri def ileri hâmile karşı dermeyan edebilirler. 

Tahsil için verilen ciroda mündemiç bulunan salâhiyet, bu 
salâhiyeti verenin ölümü ile sona ermiyeceği gibi onun medeni 
hakları kullanma ehliyetini kaydetmesiyle de ortadan kalkmaz. 

ALTI YÜZ BÎRÎNCÎ MADDE — Ciro, «bedeli teminattır», 
«bedeli rehindir» ibarelerini yahut terhini ifade eden diğer her 
hangi bir kaydı ihtiva ederse, hâmil, poliçeden doğan bütün hak
ları kullanabilir; fakat kendisi tarafından yapılan bir ciro ancak 
tahsil için verilen bir ciro hükmündedir. 

Poliçeden mesul olanlar, kendileriyle ciranta arasında doğ
rudan doğruya mevcut olan münasebetlere dayanan defileri hâ
mile, karşı ileri süremezler; meğer ki, hâmil poliçeyi iktisap eder
ken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun. 

ALTI YÜZ IKÎNCÎ MADDE — Vâdenin geçmesinden sonra 
yapılan ciro, vâdeden önce yapılan bir cironun hükümlerini do
ğurur; şu kadar ki, ödenmeme protestosundan yahut bu protes
tonun tanzimi için muayyen olan sürenin geçmesinden sonra ya
pılan ciro, ancak alacağın devri hükmünde tutulur. 

Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro, protestonun tan
zimi için muayyen olan sürenin geçmesinden önce yapılmış sa
yılır. 

Üçüncü Ayırım 

Kabul ve aval 

ALTI YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Poliçe, vâdenin hululüne 
kadar hâmil veya poliçeyi elinde tutan herkes tarafından muha
tabın ikametgâhında onun kabulüne arzolunabilir. 

IV - Z)e/»7#r. 

V - Cironun özel 
çeşitleri. 

1. Tahsil için 
ciro. 

2. Açık rehin 
cirosu. 

3. Vâdeden son
raki ciro. 

A) Kabule arz. 
I - Kaide. 
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/ / - Mecburiyeti 

ve yasağı. 

777 - Görüldükten 
muayyen tir süre 
mnra ödenmesi 

gereken poliçelerde. 

IV - Bir daha 
kabule arz. 

B) Kabul. 
1 - Şekli. 

1. Genel olarak. 

2. Kabulün 
tahdidi. 

3. Adresli ve 
ikametgâhlı 

poliçe. 

ALTI YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Keşideci, bir süre 
tâyin etmek veya etmemek suretiyle poliçenin kabule arzedilme-
sini şart koşabilir. * 

Keşideci, üçüncü bir kişinin ikametgâhında veya muhatabın 
ikametgâhından başka bir yerde yahut görüldükten muayyen bir 
süre sonra ödenmesi gereken poliçeler hariç olmak üzere, poliçe
nin kabule arzını menettiğini poliçeye yazabilir. 

Keza keşideci, poliçenin muayyen bir tarihten önce kabule 
arzedilmemesini de şart kılabilir. 

Keşideci poliçenin, kabule arzını menetmiş olmakdıkça her 
ciranta, bir süre tâyin etmek veya etmemek suretiyle, poliçenin 
kabule arzını şart koşabilir. 

ALTI YÜZ BEŞlNCÎ MADDE — Görüldükten muayyen 
bir süre sonra ödenmesi şart kılman poliçelerin, keşide gününden 
itibaren bir yıl içinde kabule arzedilmesi lâzımdır. * 

Keşideci bu süreyi kısaltabileceği gibi daha uzun bir süre de 
şart koşabilir. 

Cirantalar kabule arz sürelerini kısaltabilirler. 
ALTI YÜZ ALTINCI MADDE — Muhatap, poliçenin ken

disine arzedildiği günü takip eden günde bir daha ibrazını istiye-
bilir. ilgililer bu talebin yerine getirilmediğini, ancak bu talep 
protestoya dercedildiği takdirde ileri sürebilirler. -

Hâmil, kabule arzedilen poliçeyi muhatabın eline vermeye 
mecbur değildir. 

ALTI YÜZ YEDİNCİ MADDE — Kabul beyanı poliçe 
üzerine yazılır ve «kabul edilmişti» tabiriyle veya buna muadil 
başka bir cümle ile ifade ve muhatap tarafından imza edilir. Mu
hatabın poliçenin yüz tarafına yalnız imzasını koyması, kabul 
hükmündedir. 

Poliçenin görüldükten muayyen bir süre sonra ödenmesi şart 
olduğu veya özel bir şart gereğince muayyen bir süre içinde ka
bule arzedilmesi lâzımgeldiği takdirde, hâmil ibraz günü tarihi
nin atılmasını istemedikçe kabul hangi gün vuku bulmuşsa 
o günün tarihi atılır. Tarih atılmamış olduğu takdirde hâmil, 
cirantalarla keşideciye karşı müracaat haklarını muhafaza ede
bilmek için bu eksikliği vaktinde tanzim edilecek bir protesto ile 
tesbit ettirmeye mecburdur. • 

ALTI YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Kabul, kayıtsız ve 
şartsız olmalıdır, fakat muhatap kabulü poliçe bedelinin bir kıs
mına hasredebilir. 

Kabul şerhi bundan başka noktalarda poliçe münderecatmdan 
farklı olursa, poliçe kabul edilmemiş sayılır. Bununla kabulü 
yapan, kabulündeki şartlar dairesinde mesuldür. 

ALTI YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Keşideci poliçede, 
ödeyecek üçüncü bir kişiyi göstermeksizin, muhatabın ikametgâ
hından başka bir yeri ödeme yeri olarak göstermişse muhatap 
kabul şerhinde bir üçüncü kişiyi gösterebilir. Aksi takdirde 
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muhatap, ödeme yerinde poliçeyi bizzat ödemeyi taahhüt etmiş 
sayılır. • 

Eğer poliçenin bizzat muhatabın ikametgâhında ödenmesi 
şart kılınmışsa muhatap, kabul şerhinde ödemenin yapılacağı yer 
olmak üzere ödeme yerinde bulunan bir adresi gösterebilir. 

ALTI YÜZ ONUNCU MADDE — Muhatap, poliçeyi kabıü 
etmekle bedelini vâdesinde ödemeyi taahhüt etmiş olur. 

ödemeden imtina halinde hâmil, keşideci dahi olsa poliçeden 
dolayı 637 ve 638 nci maddeler gereğince istenebilecek şeylerin 
bütününü kabul edenden doğrudan doğruya talep hakkını haizdir. 

ALTI YÜZ ONUNCU MADDE — Muhatap, poliçe üzerin
deki kabul şerhini poliçeyi geri vermeden önce çizmiş olursa ka
bulden imtina edilmiş sayılır. Aksi sabit bluncaya kadar kabul 
şerhi, poliçenin geri verilmesinden önce çizilmiş addolunur. 

Bununla beraber, muhatap hâmile yahut poliçede imzası bu-
lunan bir kimseye, poliçeyi kabul ettiğini yazı ile bildirmiş olursa 
bunlara karşı kabul beyanı dairesinde mesul olur. 

ALTI YÜZ ON ÎKÎNCÎ MADDE — Poliçedeki bedelin 
ödenmesi, aval suretiyle tamamen veya kısmen temin olunabilir. 

Bu teminat, üçüncü bir kişi yahut poliçede zaten imzası bulu
nan bir kimse tarafından da verilebilir. 

ALTI YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Aval şerhi, poliçe 
veya allonj üzerine yazılır. 

Aval «aval içindir» tabiriyle veya buna muadil diğer her 
hangi bir cümle ile ifade ve avali veren kimse tarafından imza 
edilir. 

Muhatap veya keşidecinin imzaları müstesna olmak üzere po
liçenin yüzüne konan her imza, aval şerhi sayılır. 

Kimin için verildiği aval şerhinde açıklanmak lâzımdır. Açık
lanmadığı takdirde aval, keşideci için verilmiş sayılır. 

ALTI YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Aval veren kimse, 
kimin için taahhüt altına girmişse tıpkı onun gibi mesul olur. 

Aval veren kimsenin temin ettiği borç, şekle ait noksandan 
başka bir sebepten dolayı bâtıl olsa dahi aval verenin taahhüdü 
muteberdir. 

Aval veren kimse, poliçe bedelini ödediği takdirde poliçeden 
dolayı lehine taahhüt altına girmiş olduğu kimseye ye ona karşı 
poliçe gereğince mesul olan kimselere karşı poliçeden doğan hak
ları iktisap eder. 

Dördüncü Ayırım 
ödeme 

ALTI YÜZ ON BEŞÎNCÎ MADDE — Bir-poliçe : 
Görüldüğünde; 
Görüldükten muayyen bir süre sonra; 
Keşide gününden muayyen bir süre sonra; 

77 - Hükümlerii 
1. Genel olarak. 

2. Kabul şerhi
nin çizilmesi. 

C) Aval. 
I - Aval verenler 

II - Şekil 

III - Hükümler. 

A) Vâde. 
I - Vâdenin 

tesbiti. 
1. Genel olarak, 
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§. Görüldüğünde 
ödenecek poliçe. 

B, Görüldükten 
muayyen bir süre 

sonra ödenecek 
poliçe, 

ÎT * Sürelerin 
hesabt. 

Genel olarak. 

Takvimlerin 
çatışması. 

Muayyen bir günde; 
öâerimek üzere keşide olunabilir. 
Vâdesi* başka şekilde yazılan veya birbirini takip eden vâ$e-

leri gösteren/poliçeler bâtıldır. 
ALTJGYtJZ.^ONşALTINCI MADDE — Görüldüğünde ö d e 

mek üzere keşide olunan poliçe ibrazında ödenir. Böyle bir.po-
liçenin keşide gününden itibaren bir yıl içinde ödenmesi için ibrazı 
lâzımdır, Keşideci feu süreyi kisaltâbileceği gibi daha uzun hır 
süres de tesbit edebilir. îbraz süreleri cirantalar tarafındanHşal-
tılâhılir. 

Keşideci, görüldüğünde ödenecek bir poliçenin muayyen bir 
gwxdmön<2Q ödenınek üzere ibraz edilmiyeceği hakkında şart ko
yabilir, Bu takdirde ibraz süresi o tarihten başlar. 

ALTI YÜZ ON YEblNCÎ MADDE — Görüldükten muay
yen bir süre sonra ödenecek bir poliçenin vâdesi, kabul şerhinde 
yazılı tarihe veya protesto târihine göre,tâyin olunur. 

Kabul şerhinde tarih gösterilmemiş ve protesto da çekilmemiş 
olursa poliçe, kabul eden hakkında, kabule ibraz için Serpiş 
edjlşn, sjirenin son günü kabul edilmiş sayılır. 

ALTI YÜZ ON SEKÎZİNCÎ MADDE — Keşide gününden 
veya görüldükten bir veya birkaç ay sonra ödenmek üzere keşfde 
edilen bir poliçenin vâdesi, Ödemenin yapılması gereken ayın 
mujf^bü gününde gelmiş olur. Mukabil gün bulunmadığı tak
dirde vâde o ayın son günü gelmiş olur. 

Bir poliçe, keşide gününden veya görüldükten bir buçuk ay 
veya Mr,kaç ay ve yarım ay sonra ödenmek üzere keşide olunduğu 
takdirde, ilk önce tam aylar hesap edilir. 

Ilğer vâde olarak bir aym başı, ortası veya sonu tesbit edil
mişse bu tâbirlerden ayın birinci, on besinci ve spnuncııgünleri 
anlasıUr. 

«Sekiz gün» veya «on beş gün» tâbirlerinden bir veya iki 
hafta değil hakiki olarak sekiz veya on beş günlük bir süre an
laşılıp. , 

«yarım ay» tâbiri on beş günlük bir süreyi gösterir. 
ALTI YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Muayyen bir 

günde Ödenecek bir poliçenin keşide yeri ile ödeme yeri ar^şınclH 
takvjm farkı olduğu takdirde vâde, ödeme yerinin takvimine göre 
tesbit edilmiş sayılır. 

Takyiıiıleri fafklı olan ilpi yer arasında keşide edilen bir po
liçe keşide gününden muayyen bir süre sonra Ödenmek ü^şre, 
keşide edildiği takdirde keşide günü ödeme yerindeki takvimin 
mukabil gününe icra olunm|^£ure|^le(r vâde hesap edilir. 

Poliçelerin ibraz süreleri hin hesabi hususunda da yukarıki 
fıkra hükümleri uygulanır. 

Poliçedeki bir kayıt ve^a^poli^eni^ d^pr mündereeatından, 
maksadın başka olduğu anlaşılırsa bu madde VW1 w ' * ""* 
lanmaz, 



ALTI YÜZ YÎRMÎÎsföî MAÖDE — Muayyen bir günde 
veya keşide gününden yahut görüldükten muayyen bir süre 
sonra ödenecek bir poliçenin hâmili, poliçeyi ödeme gününde 
veya onu takip eden iki iş günü içinde ödenmek üzere ibraza 
meeburdür. 

Poliçenin bir takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz yerine 
geçer. 

ALTI YÜZ YÎRMÎ BÎRÎNC MADDE — Muhatap poliçeyi 
öderken hâmil tarafından bir ibra şerhi yazılarak poliçenin ken
disine verilmesini istiyebilir. 

Hâmil kısmi ödemeyi reddedemez. 
Kısmi ödeme halinde muhatap bu Ödemenin poliçe üzerine 

işaret edilmesini ve kendisine bir makbuz verilmesini istiyebilir. 
ALTI YÜZ YÎRMÎ ÎKİNCÎ MADDE — Hâmil, vâdeden 

önce poliçe bedelini almaya zorlanamaz. 
Yâdeden önce ödiyen .muhatap, bunun mesuliyetini kendisi 

töşır, 
Hile veya ağır bir kusuru bulunmadıkça vâdede poliçeyi ödi

yen kimse borcundan kurtulmuş olur. ödiyen kimse, cirolar 
arasında muntazam bir teselsülün mevcut olup olmadığını ince
lemeye mecbur ise de cirantaların imzalarının sıhhatini araştır
maya mecbur değildir. 

ALTI YÜZ YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Poliçenin öde
ri^ ̂ nfrcfe rayici ölmryan bir para ile ödeneceği şart koşulduğu 
takdMebedeli, vâde günündeki kıymetine göre o memleket pa
razite ilenebilir. Borçlu ödemede geciktiği takdirde hamil po
lipe bedelinin vâde veya ödeme günündeki rayice göre memleket 
pafp i İle Merimesihi istıyebiHr. 

feanürıi rayici olmıyaîn paranın kıymeti, ödeme yerindeki 
ticari teamüllere göre tâyin olunur. Bununla beraber keşideei 
ÖTOieeek paranın pöKçeâe yazılı muayyen bir rayice göre hesap 
^(KMelmİ şaft edebilir. 

Keşideei ödemenin muayyen bir para ile yapılması lüzumunu 
ş^rt köşjnüş ise (aynen ödeme şartı) ilk iki fıîcranın hükümleri 
uygulanmaz. 

Poliçe bedeii, keşide ve Ödeme yeri olan memleketlerde aynı 
aŞHâŞiyâh ve fakat kıymetleri birbirinden farklı olan paralle 
gösterildiği takdirde ödeme yerindeki para kasdedilmiş sayılır. 

ALTI YÜZ YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir poliçe 
6âÖ nci maddede tâyin edilen süre zarfında ödeme için ibraz edil
mediği takdirde borçlu masraf ve hasar hâmile ait olmak üzere 
fy^f enldî beo^Hni îıo t̂ere tevdi ectebilir, 

B) ödeme* 
I - îbrat, 

II - Makhus tafe* 
mak hakkı, 

III . Vâdeden 
Önce ve vâdede 

ödeme, 

IV - Kanuni ra» 
yici olmtyan patra 

üe ödeme. 

V'« Teva% 
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A) Müracaat 
hakkı. 

I - Haller. 

il - Protesto. 
1. Süreler ve 

şartlan. 

S. ŞeM. 
a) Noterlikçe 

tanzimi. 

b) İçindekiler. 

Beşinci Aynım 

Kabul veya ödemeden imtina hallerinde müracaat haklan 

ALTI YÜZ YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Hâmil, vâdenin 
hululünde poliçe ödenmemişse, cirantalara, keşideciye ve poliçe 
dolayısiyle taahhüt altına girmiş olan diğer kimselere karşı mü
racaat hakkını kullanabilir. 

Hâmil : 
1. Kabulden tamamen veya kısmen imtina edilmiş; 
2. Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın muhatap iflâs etmiş 

veya sadece ödemelerini tatil etmiş yahut yapılan icra takibatı 
semeresiz kalmış; 

3. Kabul için arzedilmesi menedilen bir poliçenin keşidecisi 
iflâs etmiş; 

Bulunursa vâdenin hululünden önce de aynı müracaat hak
kını haizdir. 

ALTI YÜZ YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Kabulden veya 
Ödemeden imtina kabul etmeme veya ödememe protesto denilen 
resmî bir belge ile tesbit edilmelidir. 

Kabul etmeme p'rotestosıınun, kabule arz için muayyen olan 
süre içinde çekilmesi lâzımdır. Şayet 606 nci maddenin 1 nci 
fıkrasında gösterilen halde poliçenin ilk arzı vâdenin son gü
nünde vukuagelmiş ise protesto o günün ertesi günü dahi çeki
lebilir. 

Muayyen bir günde veya keşide gününden veya görüldükten 
muayyen bir süre sonra ödenmesi şartını havi bir poliçeden do
layı çekilecek ödememe protestosunun, ödeme gününü takip eden 
iki iş günü içinde çekilmesi lâzımdır. Görüldüğünde ödenmesi 
şart olan bir poliçeden dolayı çekilecek ödememe protestosu yu-
karıki fıkrada kabul etmeme protestosu için gösterilen süreler 
içinde çekilir. 

Kabul etmeme protestosu çekilmiş ise ödeme için poliçeyi 
ibraz etmeye lüzum olmadığı gibi ödememe protestosu çekmeye de 
ihtiyaç yoktur. 

Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın muhatap, ödemelerini tatil 
etmiş veya aleyhine yapılan icra takibi semeresiz kalmış ise, 
hâmil müracaat haklarını ancak poliçenin ödenmesi için muha
taba ibrazından ve protestonun çekilmesinden sonra kullanabilir. 

Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın muhatap veya kabul için 
arzedilmesi menedilen bir poliçenin keşidecisi iflâs etmişse iflâs 
kararını havi ilâmm ibrazı, müracaat hakkının kullanılması için 
kâfidir. 

ALTI YÜZ YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE 
noterlikçe tanzim edilmesi lâzımdır. 

Protestonun 

ALTI YÜZ YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Protesto : 
1. Protestoyu çeken ve kendisine protesto çekilen kimselerin 

adlarını veva ticaret unvanlarını; 
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2. Kendisine protesto çekilen kimsenin,' poliçeden doğan 

taahhüdünü yerine getirmeye davet edildiği halde taahhüdünü 
yerine getirmemiş veya kendisi bulunamamış yahut ticaret yeri
nin veya konutunun tesbit edilmemiş olduğuna dair bir şerhi; 

3. Sözü geçen davetin yapıldığı veya bu teşebbüsün akim 
kaldığı yer ve güne ait bir şerhi; 

4. Protestoyu tanzim eden noterin imzasını ihtiva eder. 
Kısmi ödeme, protestoda zikredilir. 
Kabul için kendisine bir poliçe ibraz edilmiş olan muhatap, 

poliçenin ertesi günü tekrar ibrazını istemiş ise bu keyfiyet de 
protestoya yazılır. 

ALTI YÜZ YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Protesto 
ayrı bir varaka halinde tanzim edilerek poliçeye bağlanır. 

Eğer protesto, aynı bir poliçenin mütaaddit nüshaları veya 
poliçenin aslı ile bir sureti ibraz edilerek tanizm edilmiş ise pro
testoyu bu nüshalardan birisine veya senede bağlamak kâfidir. 

Diğer nüshalar veya suret üzerinde, protestonun kalan nüs
halardan birinde veya poliçenin aslında bulunduğa kaydedilir. 

ALTI YÜZ OTUZUNCU MADDE — Kabul, poliçedeki be
delin bir kısmına münhasır bulunur da bu yüzden protesto tan
zim edilirse poliçenin bir sureti çıkarılarak protesto bu suret 
üzerine yazılır. 

ALTI YÜZ OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Bir poliçeyi kabul 
veya tediye edecek birden çok borçluların hepsi için, bir pro • 
testo varakası tanzim olunabilir. 

ALTI YÜZ OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Protestoyu tan
zim eden noter poliçenin bir örneğini protesto varakasiyle bir
likte saklamakla mükelleftir. 

ALTI YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Noter tarafından 
imza edilen protesto usulü dairesinde tanzim edilmemiş veya 
içindekiler yanlış olsa bile yine muteberdir. 

ALTI YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Keşideci, her 
ciranta veya aval veren kimse, senet üzerine «masrafsız iade» 
protestosuz • şartlarını veya bunlara muadil diğer her hangi bir 
şartı yazarak imzalamak suretiyle, hâmili müracaat hakkını 
kullanmak için kabul etmeme veya ödememe protestosu keşide
sinden muaf tutulabilir. 

Bu şart, hâmili poliçeyi vaktinde ibraz etmek ve gereken ih
barları yapmak mükellefiyetlerinden vareste kılmaz. Sürelere 
riayet olunmadığını ispat mükellefiyeti, bunu hâmile karşı iddia 
eden şahsa düşer. 

Bu şart poliçeye keşideci tarafından yazılmış ise, poliçeden 
dolayı taahhüt altına girmiş olanların hepsine karşı hüküm ifade 
eder. Bir ciranta veya aval veren bir kimse tarafından yazıldığı 
takdirde hükmü yalnız ona münhasır kalır. Keşideci tarafmdau 
yazılan şarta rağmen hâmil yine protesto çekerse masraflar ken-

c) Protesto 
varakası. 

d) Kısmi kabııl 
halinde. 

e) Birden fazla 
kimseler aleyhine 

tanzim edilen 
protesto. 

3. Saklamak 
mükellefiyeti. 

4. Sakat 
protesto. 

5. Protestodan 
muafiyet. 
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diSihe ait olur. Şart bir ciranta veya aval veren bir kimse tara
fından konduğu takdirde bu şarta rağmen çekilmiş olan-bir 
protestonun gerektirdiği masrafları, poliçeden dolayı tâahhüt 
altına girenlerin hepsi tazmin ile mükellef tirler. 

ALTI YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Hâmil, protesto 
gününü yahut eğer poliçede «masrafsız iade şartı» mevcut ise 
ibrazı gününü takip eden dört iş günü içinde, kabul veya öde* 
meden imtina keyfiyetlerini kendi cirantasına ve keşideciye ihbar 
etmeye mecburdur. 

Her ciranta aldığı ihbarı, bunları aldığı günü takip eden iki 
iş günü içinde önceki ihbarları yapan kimselerin ad ve adresle-. 
riüi de göstermek suretiyle kendi cirantasına bildirmeye mec
burdur. Keşideciye varıncaya kadar bu minval üzere muamele 
edilir. Süreler önceki ihbarın alındığı tarihten itibaren cereyana 
başlar. 

Poliçede imzası bulunan bir kimseye yukarıki fıkra gereğince 
ihbarda bulunduğu takdirde, bu ihbarın kendisine aval veren 
kimseye de aynı süre içinde tebliği lâzımdır. 

Bir ciranta adresini hiç yazmamış yahut okunması mümkün 
olmayacak surette yazmış ise, ihbarın ondan Önceki cirantaya 
tebliği kâfidir. 

İhbarı yapacak olan kimse bunu noter marifetiyle veya sadece 
poliçenin iadesi suretiyle yapabilir. 

İhbarı yapmakla mükellef olan kimse bunu muayyen süre 
içinde yaptığını ispat etmek mecburiyetindedir. 

Yukarda gösterilen süre içinde ihbarname göndermiyen kimse 
müracaat hakkını kaybetmezse de ihmalinden doğan zarar 
ve ziyandan mesul olur. Ancak bu zarar ve ziyan miktarı poliçe 
bedelini aşamaz. 

IV - Teselsül ALTI YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Bir poliçeyi ke 
fide, kabul, ciro eden veya o poliçeye aval veren kimseler hâmile 
ka^şı, müteselsil borçlu sıf atiyle mesuldürler. 

Hâmil, bunların borçlanmadaki sıraları ile bağlı olm&ksizm 
her birine veya bunlardan bazılarına yahut hepsine birden mü
racaat edebilir. 

Poliçeden dolayı taahhüt altına girmiş olup da poliçeyi Ödemiş 
bulunan herkes aynı hakkı kullanabilir. 

Hâmil, borçlulardan yalnız, birine müracaat etmekle, diğer 
borçlularla ilk önce müracaat ettiği borçludan sonra gelenlere 
karşı haklarını kaybetmez. 

V - Müracaat ALTI YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Hâmil müracâat 
hakkının şümulü, yolli İle : 

i. Hâmilin 1. Poliçenin kabul edilmemiş veya ödenmelhijş olduğu îiis-
hakkı. petfe poliçe bedelini ve eğer şart kılınöiışsâ işlemiş faizi; 

2. Vâdenin gelmesinden itibaren işliyecek yüzde oh iki f&M ; 
3. Protestonun ve hâmil tarafından tebliğ olunan ihbarna

melerin masraflâriyle diğer masrafları; 

IH - İhhar 
mecburiyeti. 
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S. ödiy en kim
senin hakk^ 

VI -Mamız. 
1. GeneVVhmık. 

4^ î^çe>t^d^linin binde üçünü aşmaınak üzere kornişon 
ücretini; 

Eğer müracaat hakkı vâdenin, hululünden önce kjjüanıİKç^ 
poliçe badelinden,bir iskonto yapılır. Bu iskontorn^ra^gyat tari
hinde, bfjımjUn ikametgâhında cari olan resmî iskonto had<ii üre
rinden hesap edilir. 

ANFl YÜZ OTUZ SEKlZlNCl MADDE — Poliçe-bede
lini ̂ ödemiş olan kimse kendisinden önce gelen borçlulardan : 

İL ödediği*bedelin tamamını : 
2. Ödeme tarihinden itibaren bu bedelin yü^de on iki hesa

biyle faizini; 
3. Yaptığı masrafları; 
4. Poliçe bedelinin binde ikisini aşmamak üzere komisyon 

ücretini, 
Istiyebilir. 
ALTI YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Kendisine 

müracaat edilen veya edilmesi kabil olan borçlu müracaat mev
zuu olan bedeli ödeyince, poliçe ve protesto varakasının ayrıca 
doldurulacak bir makbuz ile birlikte kendisine verilmesini iste 
mek hakkını haizdir. 

Poliçeyi ödemiş olan her ciranta, kendi cirosunu ve kendisin
den» sonra gelen borçluların cirolarını çizebilir. 

A^Tf YÜZ KIRKINCI MADDE — Poliçenin lasmen ka- *• Kısmi kabvZ 
bulünden sonra müracaat hakkının kullanılması halinde poliçe 
be^ş)ş$ux kahul olunmıyan kısmını ödiyen kimse, ödemenin 
po&^.ii^erine,yazılmasını ve, kendisine bu hususta bir makbuz 
verilmesini istiyebilir. Bundan başka onun sonradan diğerlerine 
karju müracaat haklarını kullanabilmesi için, hâmil ona poliçenin 
ve^p^ptesiioiaun tasdikli .birer örneğini vermeye mecburdur. 

ALTI YÜZ KIRK BlRlNCl MADDE — Müracaat .hakki 
olan herkes, poliçede aksine şart bulunmadıkça kendisinden önce 
gelem borçlulardan biri üzerine çekeceği ve bu kimsenin ikamet
gâhında görüldüğü anda ödenmesi şart olan ve «retret» denilen 
yeni bir poliçe vasıtasiylerücuda bulunabilir. 

Rtrret, 63f ve 638 nci maddelerde gösterilen paralardan , 
başka tellâllık ücretini ve retretin Damga Resmini ihtiva eder. 

Retret hâmil taraf ından keşide edilirse poliçe bedeli poliçenin 
ödeneceği yerden: önceki borçlunun ikametgâhı bulunan yer üze
rine -keşide edilen- vei görüldüğünde ödenmesi şart olan bir poli
çenin cari fiyatına göre tâyin olunur. Retret bir ciranta tara-
fın^a^JkeşideediMp^e poliçe hedeli, retreti keşide eden kimsenin 
ikajmg|nınçla önceki borcunun ikametgâhı olan yer üzerine; 
keşJlg e ^ j ^ ' v ş ^ ^ şaı# bulunan bin pojic^r 
m j ^ l ^ i ^ a t ^ a g ö r e iây^n-olunur. 

halinde. 

VII - Retret. 
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VIII - Hakların 

düşürülmesi. 
1. Genel olarak, 

2, Mücbir 
sebepler. 

C) Sebepsiz 
iktisap. 

ALTI YÜZ KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — Hâmil; muayyen 
süreleri içinde : 

1. Görüldüğünde veya görüldükken muayyen bir süre sonra 
ödenmesi şart olan poliçeyi ibraz; 

2. Kabul etmeme veya ödememe protestosunu keşide; 
3. «Masrafsız iade olunacaktır», şerhinin bulunması halinde 

poliçeyi ödeme maksadİ3^1e ibraz; 
Etmezse kabul eden kimse hariç olmak üzere, cirantalara, 

keşideciye ve diğer borçlulara karşı haiz olduğu hakları kaybeder. 
Kabul maksadiyle ibraz edilmesi için keşidecinin tâyin ettiği 

süreye hâmil riayet etmezse, kabul ve ödemeden imtina sebebiyle 
müracaatta bulunmak haklarını kaybeder. Meğer ki, keşidecinin 
yalnız kabul hakkında mesuliyeti müstesna tutmak istediği şerh 
metninden anlaşılsın. 

Ciroda ibraz için bir süre şart kılınmışsa ancak ciranta bu 
süreyi ileri sürebilir. 

ALTI YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Kanunen muay
yen olan süreler içinde poliçenin ibrazı veya protesto keşidesi, 
bir devletin mevzuatı veya her hangi bir mücbir sebep gibi aşıl
ması imkânsız bir mâni yüzünden mümkün olmamışsa bu mua
meleler için muayyen olan süreler uzatılır. 

Hâmil, mücbir sebepleri gecikmeksizin kendisinden önce gelen 
borçluya ihbar etmeye ve bu ihbarı poliçeye yahut bir alonja 
işaretle beraber altına yer ve tarihi yazarak imzalamaya mec
burdur; diğer muameleler hakkında 635 nci madde hükümleri 
uygulanır. 

Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından sonra hâmilin, poli
çeyi gecikmeksizin kabul veya ödeme maksadiyle ibraz ve icabında 
protesto keşide etmesi .lâzımdır. 

Mücbir sebepler vâdenin gelmesinden itibaren otuz günden 
çok sürerse poliçenin ibrazına ve protesto çekmeye lüzum kal
maksızın müracaat hakkı kullanılabilir. 

Görüldüğünde veya görüldükten muayyen bir süre sonra 
ödenmesi şart olan poliçeler hakkında otuz günlük süre, hâmilin 
kendisinden önce gelen borçluya mücbir sebebi ihbar ettiği tarih
ten itibaren işler. Bu ihbar, ibraz süresinin bitmesinden önce de 
yapılabilir. Görüldükten muayyen bir süre sonra ödenmesi şart 
olan poliçelerde otuz günlük süre, poliçede gösterilen mehil nis
petinde uzar. 

Hâmilin veya poliçeyi ibraza veya protesto çekmeye memur 
ettiği kimsenin sırf zatlarına ait olaylar mücbir sebeplerden 
sayılmaz. 

ALTI YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Keşidecı 
veya poliçeyi kabul eden kimse, poliçeden doğan borçları zaman 
aşımı dolayısiyle veya poliçeden doğan müracaat haklarının mu -
hafazası için kanunen derpiş edilen tedbirlerin ikmali yüzünden 
düşmüş olsa bile, hâmilin zararına olarak sebepsiz iktisapta bu
lunmuş oldukları nispette ona karşı mesul kalırlar. 

Sebepsiz iktisaptan doğan müracaat hakkı; muhataba, ika-
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metgâhlı poliçeyi muhatabın yerinde ödiyecek kimseye ve keşi-
deei kimin hesabına poliçeyi keşide etmişse ona karşı da mevcut 
olup poliçeden dolayı borçları düşmüş olan cirantalara karşı mev
cut değildir. 

ALTI YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — Keşideci hak
kında iflâs açılmasiyle, poliçe karşılığının veya keşidecinin mu • 
hatap hesabına matlup olarak geçirdiği diğer paraların geri ve-
rimesi hususunda keşidecinin muhataba karşı poliçe münasebe
tinden başka bir hukuk münasebetinden dolayı haiz olduğu talep 
hakkı poliçe hâmiline geçmiş olur. 

Keşideci, karşılık münasebetinden dolayı haiz olduğu hakları 
devrettiğini poliçede beyan etmiş olursa sözü geçen haklar, po
liçe hâmili kim ise ona ait olur. 

Muhatap, iflâsın açıldığı ilân veya kendisine devir keyfiyeti 
ihbar edildikten sonra yalnız poliçenin iadesi mukabilinde usulü 
dairesinde hakkını ispat eden hâmile karşı ödemede bulunabilir. 

ALTI YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Keşideci ve ciran
talardan veya aval verenlerden her biri, poliçeyi lüzumu halinde 
kabul edecek veya ödiyecek olan bir kimseyi gösterebilir. 

Poliçe, aşağıda yazılı şartlar altında, poliçe yüzünden kendi
sine müracaat edilmesi mümkün olan her hangi bir borçlu için 
araya giren bir kimse tarafından kabul edilebilir veya ödenebilir. 

Muhatap da dâhil her üçüncü kişi ve yine - poliçeyi kabul eden 
kimse hariç olmak üzere - poliçeden dolayı zaten borçlu olau 
herkes araya girerek poliçeyi kabul veya bedelini ödiyebilir. 

Araya girmek suretiyle kabul veya ödemede bulunan kimse, 
lehine araya girdiği borçluya keyfiyeti iki iş günü içinde bildir
meye mecburdur. Bu süreye riayet etmezse ihbarda bulunmamış 
olmasından doğan zarardan, poliçe bedelini aşmamak üzere, 
mesul olur. v 

ALTI YÜZ KIRK YEDİNCÎ MADDE — Vâdenin gelme
sinden önce hâmilin müracaat hakkını kullanabileceği bütün hal
lerde araya girme suretiyle kabulü caizdir; meğer ki, kabul için 
ibraz edilmesi menedilen bir poliçe bahis mevzuu olsun. Lüzumu 
halinde ödeme yerinde poliçeyi kabul veya ödemek üzere poliçe 
üzerinde bir kimse gösterilmişse hâmilin, bunu gösterilmiş olan 
kimse ile ondan sonra gelen borçlulara karşı müracaat haklarını 
vâdenin hululünden önce kullanabilmesi için, lüzumu halinde ka
bul veya ödemede bulunmak üzere gösterilmiş olan kimseye po
liçeyi ibraz etmiş ve araya girme suretiyle kabulden imtina ha
linde, bu imtina keyfiyetini bir protesto ile tesbit ettirmiş ol
ması şarttır. 

Diğer araya girme hallerinde hâmil araya girme suretiyle 
kabulü reddedebilir. Şu kadar ki, buna muvafakat ederse, araya 
girme suretiyle kimin lehine kabulde bulunulmuşsa ona ve bir de 
ondan sonra gelen borçlulara karşı; vâdenin hululünden önce 
müracaat haklarını kullanmak imkânım kaybeder. 

D) Poliçe kar$U 
lığının devri. 

E) Araya girmi. 
I - Genel hü

kümler. 

II -. Araya girme 
suretiyle kabul. 

1. Şarilar>famû 
Un dorumu, 
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i. $*kû. 

8» Araya girme 
turetiyh kabul 

idenin mesuliyeti. 

III - Araya girme 
suretiyle ödeme. 

İ. Şartlan. 

2. Hâmilin ibraz 
mükellefiyeti, 

I; Heddin 
n*tic4sl 

4. Makbuz. 

$. Hakların 
devri 

ALTI YÜZ KIRK SEKÎZlNCÎ MADDE — Araya girme 
suretiyle kabul keyfiyeti, poliçe üzerine yazılır ve araya giren 
tarafından imza edilir. Kabul şerhinde kimin lehine araya giril
diği gösterilir; gösterilmemişse kabul, keşideci lehine vuku 
bulmuş sayılır. 

ALTI YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Araya 
girme suretiyle kabul eden kimse, hâmile ve kimin lehine araya 
girmişse ondan sonra gelen borçlulara karşı tıpkı lehine araya 
girilen kimse gibi mesul olur. 

Araya girme suretiyle kabule rağmen, lehine kabul vâki olan 
kimse ile ondan önce gelen borçlular 637 nci maddede gösterilen 
tutarı ödemek şartiyle hâmilden poliçenin ve varsa protesto vara
kasının ve bir makbuzun verilmesini istiyebilir. 

ALTI YÜZ ELLİNCİ MADDE — Hâmilin, vâdenin gel-
meşüı.de. veya vâdenin gelmesinden önce müracaat haklarını kul
lanabileceği bütün hallerde araya girme suretiyle ödeme caizdir. 

Araya girme suretiyle ödeme, lehine ödenecek kimsenin öde
meye mecbur olduğu tutarm tamamına şâmil olur. 

Bu ödeme en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için muay
yen olan son günün ertesi günü vuku bulmalıdır. 

ALTI YÜZ ELLİ BÎRÎNCl MADDE — Poliçe, ikamet
gâhları ödeme yerinde bulunan kimseler tarafından araya girme 
suretiyle kabul edilmiş veya ikametgâhları ödeme yerinde bulu
nan kimseler lüzumu halinde ödemede bulunmak üzere tâyin edil
mişler ise hâmil en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için 
muayyen olan sürenin bittiği günün ertesi günü poliçeyi bütün 
bu kimselere ibraz etmeye ve icabında araya girme suretiyle 
ödemeden imtina edildiğinden dolayı protesto çekmeye mec-
burdut. • 

Protesto vaktinde çekilmemişse, lüzumu halinde ödiyecek 
kimseyi göstermiş olan veya araya girme suretiyle lehine poliçe 
kabul edilmiş bulunan kimse ile onlardan sonra gelen borçlular 
kurtulmuş olurlar. 

ALTI YÜZ ELLÎ IKİNCÎ MADDE — Araya girme .su
retiyle kendisine vâki ödemeyi reddeden hâmil, ödeme halinde 
borçtan Mmler kurtulacak idi ise onlara karşı müracaat hak
larını kaybeder. 

ALTI YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Araya girme su
retiyle ödeme vukuunda, ödeme kimin için yapılmış ise o kimse 
gösterilmek suretiyle poliçe üzerine makbuz mahiyetinde bir şerh. 
yazılır, kimin için ödendiği gösterilmediği takdirde ödeme, ke
şideci için yapılmış sayılır. 

Poliçenin ve varsa protestonun, araya girmek suretiyle öde 
mede bulunan kimseye yerilmesi lâzımdır. 

ALTI YÜZ JELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Araya girme 
suretiyle ödemede bulunan kimse lehine ödemede bulunduğu 
kimseye ve poliçeden dolayı ona borçlu olan kimselere karşı 
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poliçeden doğan hakları iktisabeder. Şu kadar ki, poliçeyi yeni
den ciro edemez. 

Lehine ödemede bulunulan kimseden sonra gelen borçlular 
borçtan kurtulurlar. 

' Araya girme suretiyle ödemede bulunmak hususunda muta-
addit teklifler yapılmışsa bu tekliflerden hangisi borçlulardan 
en çoğunu borçtan kurtaraeaksa o tercih olunur. Ortada daha 
iyi bir teklif bulunduğunu bildiği halde araya girme suretiyle 
ödemede bulunan kimse, en iyi teklif tercih edilmiş olsa idi, kim
ler borçtan kurtulacak idi iseler onlara karşı müracaat hakları
nı kaybeden 

Altıncı Ayırım 

Poliçe nüshaları ve poliçe suretleri 

ALTI YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Poliçe birbirinin 
aynı olmak üzere birden fazla nüsha olarak keşide edilebilir. 

Bu nüshalara teselsül eden sıra numaral&rı konulur. Aksi 
takdirde nüshaların her birine ayrı bir poliçe nazariyle bakılır. 

Yalnız bir nüsha olarak keşide edildiği poliçeden anlaşılma
dığı takdirde, her hâmil masrafları kendisine ait olmak üzere, 
mütaaddit nüshalar verilmesini istiyebilir. Bu maksatla hâmil 
kendisinden önce gelen kimseye; o da, kendisinden önce gelene 
müracaat ve hu hareket tarzı kşideciye varıncaya kadar devam 
eder. Cirantalar yeni nüshalar üzerine kendi cirolarını yeni baş
tan yazmaya mecburdurlar. 

ALTI YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Poliçe nüshala
rından biri üzerinde yapılacak ödemenin diğer nüshaları hü
kümsüz kılacağı kaydım taşımasa bile nüshalardan biri üzerine 
yapılan ödeme, bütün nüshalardan doğan hakları düşürür. Şu-
kadar ki, kabul şerhini havi olup da kendisine geri verilmemiş 
olan nüshadan dolayı muhatabın mesuliyeti bakidir. 

Mütaaddit nüshaları muhtelif kimselere veren ciranta ile on
dan sonra gelen borçlular, kendi imzalarını hâvi olup da geri ve
rilmemiş olan bütün nüshalardan dolayı mesuldürler. 

ALTI YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — Nüshalardan bi
rini kabul için gönderen kimse bu nüshayı yerinde tutan kimse
nin adını diğer nüshalar üzerine işaret etmeye mecburdur. Ka
bul için gönderilen nüshayı yedinde tutan kimse; bunu, diğer 
nüshanın hakiki hâmiline teslim etmekle mükelleftir. 

Teslimden imtina ederse hâmil rücu hakkını, ancak: 
1. Kabul için gönderilen nüshanın, tarafrndan vâki olan ta

lep üzerine kendisine teslim olunmadığını, 
2. Diğer nüsha üzerine de kabul veya ödemenin elde edile

mediğini; 
Bir protesto ile tesbit ettirmiş olduğu takdirde kullanabilir. 

• Poliçe nüihfr 
lan. 

1. İstemek 
Kakk%. 

S. Nüshalar 
arasındaki 
münasebet 

3, Kabul şerhi, 



/ / - Suretler. 
i. Şekil ve 
hükümleri. 

2. Aslın teslimi. 

— 190 — 
ALTI YÜZ ELLİ' SEKÎZÎNCİ MADDE — Her poliçe hâ

milinin, poliçenin suretlerini çıkarmaya hakkı vardır. 
Suretin, cirolar ve poliçede bulunan diğer bütün kayıtlarla 

birlikte senedin -aslını, atfnen, ihtiva etmesi ve nerede son buldu
ğunu onda gösterilmesi lâzımdır. 

Suret, aslı gibi ve aynı hükümlere tâbi olarak ciro edilebilir. 
ve üzerine aval da yazılabilir. 

ALTI YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Suretin, 
Senet asılının kimin elinde bulunduğunu göstermesi lâzımdır. 
Aslı elinde tutan kimse, bunu, suretin hakiki hâmiline teslim 
ile mükelleftir. 

Tesilmden imtina edilirse hâmil; ancak vâki talebe rağmen 
senet aslmm kendisine teslim edilmediğini bir protesto ile tes-
bit ettirdiği takdirde, suretin cirantalarına ve suret üzerine aval 
veren kimselere karşı müracaat haklarını kullanabilir. 

.Senedin aslı, suretin tanziminden önce en son olarak aslına ya
zılmış olan cirodan sonra «buradan itibaren ancak suret üzerine 
yazılacak cirolar muteberdir» kaydını veya buna benzer bir kaydı 
ihtiva ederse bundan sonra senedin aslına yazılacak bir ciro 
hükümsüzdür. 

A) Senet metnin
deki değişiklikler. 

B) Zaman aşımı. 
I - Süreler. 

II - Kesilme. 
1: Sebepleri. 

2. Hüküml&ri. 

Yedinci Ayırım 

Çeşitli hükümler 

ALTI YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Bir poliçe metni 
değiştirildiği' takdirde değiştirmeden sonra poliçe üzerine imza 
koymuş olan kimseler değişmiş metin gereğince ve ondan önce 
imzasını koyanlar ise eski, metin gereğince mesul olurlar. 

ALTI YÜZ ALTMIŞ BlRİNCl MADDE — Poliçeyi kabul 
edene karşı açılacak dâvalar vâdenin geldiği tarihten itibaren 
üç yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. 

Hâmilin; cirantalar ile keşideciye karşı açacağı dâvalar süre
sinde keşide edilen protesto tarihinden veya senette «masrafsız 
iade olunacaktır» kaydı varsa vâdenin bittiği tarihten itibaren 
bir yıl geçmekle zaman aşımına uğrar. 

Bir cirantanın başka cirantalarla keşideci aleyhine açacağı 
dâvalar, cirantanın poliçeyi ödediği, veya poliçenin dâva yahut 
takip voliyle kendisine karşı dermeyan edildiği tarihten itibaren 
altı ay geçmekle zaman aşımına uğrar. 

ALTI YÜZ ALTMIŞ IKÎNCÎ MADDE — Zamanaşımı; 
dâva açılmak, takip dilekçesi verilmek, dâva ihbar edilmek veya 
alacak iflâs masasına bildirilmekle kesiilr. 

ALTI YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Zamanaşımını 
kesen muamele her kim hakkında vâki olmuşsa ancak ona karşı 
hüküm ifade eder. 

Zaman aşımı kesilince, süresi aynı olan yeni bir zaman aşımı 
işlemeye başlar, 
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ALTI YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vâdesi pa

zara veya diğer bir resmî tatil gününe rastlıyan poliçenin öden
mesi, ancak tatili takip eden ilk iş günü istenebilir. Yine poli
çeye mütaallik diğer bütün muameleler, hususiyle kabul için ibraz 
ve protesto muameleleri, tatilde yapılmayıp ancak bir iş gününde 
yapılır. 

Bu muamelelerden biri, son günü pazara veya diğer resmî 
tatil gününe rastlıyan bir süre içinde yapılması lâzımgeldiği 
takdirde bu süre onu takip eden ilk iş gününe kadar uzar. Ara
daki tatil günleri süre hesabına dâhildir. 

ALTI YÜZ ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Kanunun bu 
kısmında veya poliçede gösterilen süreler hesap edilirken bunla
rın başladığı gün, sayılmaz. 

ALTI YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Poliçelerde 
kanuni veya kazai atıfet mehilleri caiz değildir. 
' ALTI YÜZ ALTMIŞ YEDÎNCÎ MADDE .— Poliçeyi ka
bul veya ödeme için ibraz etmek, protesto çekmek, poliçenin bir 
nüshasının verilmesini istemek gibi muayyen bir kimse nezdin-
de yapılacak olan diğer bütün muamelelerin, bu kimsenin tica
ret yerinde ve böyle bir yeri yokça oturduğu evde yapılması lâ
zımdır. 

Ticaret yeri veya konutun bulunduğu yer dikkatle araştırıl
malıdır. 

Şu kadar ki, zabıta veya mahallî posta idaresinden edinilen 
malûmat semeresiz kalmışsa başka araştırmalar yapmaya lü
zum kalmaz. 

ALTI YÜZ ALTMIŞ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Poliçe üze
rindeki beyanların el yazısiyle imza edilmesi lâzımdır. 

El yazısiyle olan imza yerine, mihaniki herhangi bir vasıta 
veya el ile "yapılan veyahut tasdik edilmiş olan bir işaret yahut 
resmî bir şahadetname kullanılamaz. 

Âmâların el yazısiyle imzalarının usulen tasdik edilmiş olma
sı lâzımdır. 

ALTI YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Rızası 
olmaksızın elinden bir poliçe çıkan kimse, ödeme yerindeki mah
kemeden, muhatabın poliçeyi ödemekten menedilmesini istiye-
bilir. 

Mahkeme, ödemeyi meneden kararda; muhataba, vâdenin 
gelmesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye müsaade ve tevdi 
yerini tâyin eder. 

ALTI YÜZ YETMÎŞÎNCÎ MADDE — Poliçeyi elinde tu
tan kimse malûm olduğu takdirde, mahkeme, dilekçe sahibine 
istirdat dâvası açması için münasip bir mühlet verir. 

Dilekçe sahibi tâyin olunan mühlet içinde dâvayı açmazsa, 
mahkeme, tarafları dinlemeksizin muhatap hakkındaki ödeme 
yasağını re'sen kaldırır ve muhataba tebliğ eder. 

C) Süreler. 
I - Tatil günleri. 

II - Sürenin 
hesaplanması. 

III - Atıfet 
mehilleri. 

D) Poliçeye iliş
kin muamelelerin 
yapılacağı yer. 

E) imzalar. 

F) İptal. 
I - önleyici 

tedbirler. 

II - Malûm olan 
hâmil. 
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/ / / - Meçhul 

kâmil. 
1. Dilekçe sahi
binin külfetleri. 

' 2. îhtar. 
a) Muhtevası. 

b) Süreler. 

c) îlân. 

IV - İstirdat 
dâvasıi. 

V - İptal karan. 

VI - Teminat. 

ALTI YÜZ YETMİŞ BlRlNCl MADDE — Poliçeyi elin
de tutan kimse malûm değilse, poliçenin iptaline karar verilme
si istenebilir. 

iptal talebinde bulunan kimse, poliçe elinde iken ziyaa uğra
dığına dair mahkemeye kanaat temin etmek ve senedin bir sure
tini ibraz etmek veya senedin esas muhteviyatı hakkında malû
mat vermekle mükelleftir. 

ALTI YÜZ YETMİŞ iKlNCÎ MADDE — Mahkeme dilek
çe sahibinin, poliçe elinde iken ziyaa uğradığına dair verdiği 
izahların doğruluğuna kanaat getirirse, ilân yoliyle hâmili, poli
çeyi muayyen bir süre içinde getirmeye davet ve aksi takdirde 
poliçenin iptaline karar verecğini ihtar eder. 

ALTI YÜZ YETMlŞ ÜÇÜNCÜ MADDE. — Poliçeyi, ge
tirme süresi en az üç ay ve en çok bir yıldır. 

Vâdesi gelmiş poliçelerde zaman aşımı üç ayın dolmasmdau 
önce tahakkuk _ edecekse, mahkeme, üç aylık süre ile bağh 
değildir. 

Süre; vâdesi gelen poliçeler hakkında birinci ilân gününden. 
vâdesi gelmiyen poliçeler hakkında vâdenin gelmesinden itibaren 
cereyan eder. 

ALTI YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Poliçenin 
getirilmesine mütaallik ilân, Resmî Gazete ile üç kere yapılır. 

Hususiyet arzeden hâdiselerde, mahkeme, münasip göreceği 
daha başka ilân tedbirlerine müracaat edebilir. 

ALTI YÜZ YETMİŞ BEŞlNCÎ MADDE — Elden çıkan 
poliçe getirilirse, mahkeme, istirdat dâvası açmak üzere dilekçe 
sahibine münasip bir mühlet verir. Dilekçe sahibi bu mühlet 
içinde dâva açmazsa, mahkeme, tarafları dinlemeksizin poliçeyi 
geri vererek muhatap hakkında ittihaz ettiği ödeme yasağını 
re'sen kaldırır ve muhataba tebliğ eder. 

ALTI YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Elden çıkan 
poliçe tâyin edilen mühlet içinde getirilmezse mahkeme onun 
iptaline karar verir. 

Poliçenin iptaline karar verilmiş olmasına rağmen dilekçe 
sahibi kabul edene karşı, poliçeden doğan talep hakkını derme-
yan edebilir. 

ALTI YÜZ YETMİŞ YEDlNCl MADDE — Mahkeme, 
iptale karar vermeden önce de, kabul edene, poliçe bedelini tevdi 
etmeyi ve kâfi teminat mukabilinde bunu ödemeyi bile emrede
bilir. 

Teminat akçası, hüsnüniyetle poliçeyi iktisap eden kimse için 
bir garanti teşkil eder. Senet iptal edildiği veya senetten doğan 
haklar diğer bir sebeple zail olduğu takdirde, teminat akçası 
geri alınabilir. 
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Sekizinci Ayırım 

Kanunlar ihtilâfı 

ALTI YÜZ YETMİŞ SEKlZlNCl MADDE — Bir kim
senin ppliçe ile borçlanması için gereken ehliyeti uyruğu bulun
duğu devletin kanunu ile tâyin olunur. Eğer bu kanun diğer 
bir /memleketin kanununa atıfta bulunuyorsa o kanun uygulanır. 

Yukarıki fıkra gereğince ehliyeti haiz olmıyan kimse," eğer 
mevzuatı bakımından kendisini ehil sayan bir memleket içinde 
imza koymuşsa taahhütleriyle mülzem olur. 

ALTI YÜZ YETMÎŞ DOKUZUNCU MADDE. — Poliçe 
ile yapılan taahhütlerin şekli, bu taahhütlerin imzalandığı mem
leketin kanunlarına tâbidir. 

Bir poliçe üzerine imza edilmek suretiyle vâki taahhüt, yu-
kardaki fıkra hükümleri bakımından muteber olmamakla bera
ber sonraki bir taahhüt hangi devlet ülkesinde imza edilmişse o 
devlet mevzuatına uygun bulunmak suretiyle önceki taahhütle 
şekil bakımından mevcut olan sakatlık sonraki taahhüdün mute-
beriyetine halel getirmez. 

Bunun gibi bir Türkün yabancı memlekette bir poliçe üze
rine irn^a etmiş olduğu bir taahhüt, Türk mevzuatının göster
diği şekle uygun bulunduğu takdirde Türkiye'de başka bir 
Türke karşı muteberdir. 

ALTI YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Protestonun şekli ve 
protesto çekilmesi için muayyen olan süreler ile poliçeden doğan 
hakların kullanılması veya muhafazası için gerekli diğer mua
melelerin şekli, protestonun çekilmesi veya muamelenin yapıl
ması lâzımgelen memleketin kanunlarına göre tâyin olunur. 

ALTI YÜZ SEKSEN BİRlNCl MADDE — Müracaat va 
rücu haklarının kullanılması için riayeti gereken süreler bütün 
poliçe borçluları hakkında, poliçenin keşide edildiği yerde cari 
olan mevzuata göre tâyin olunur. 

ALTI YÜZ SEKSEN İKlNCl MADDE — Bir poliçeyi 
kabul ve bir bonuyu tanzim eden kimsenin taahhütlerinden 
doğan neticeler, ödeme yerindeki kanunlara göre tâyin olunur. 

Senetteki diğer borçluların imzalarından doğan neticeler, 
hangi memleket içinde imza edilmiş ise o memleket kanunu ile 
tâyin olunur. 

ALTI YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Kabul key
fiyetinin poliçedeki bedelin bir kısmına hasredilip edilemiyece-
ğini ve hâmilin kısmi ödemeyi kabule mecbur bulunup bulun
madığını, ödeme yerindeki kanun tâyin eder. 

ALTI YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Vâde gel
diğinde ödeme, hususiyle vâdenin geldiği günün ve ödeme tari-
hinm hesaplanması, bedeli kanuni rayici olmıyan bir para ile 
ifade edilen poliçelerin ödeme keyfiyeti; poliçe hangi memle-

I -

/ / - Şekil ve 
süreler. 

1. Genel olarak. 

2. Hakların kul
lanılması ve mu-
hafazasına muta-
allık muameleler. 

3. Müracaat ve 
rümlmklort. 

III - Taahhütle
rin hükümleri. 

1. Genel olarak. 

2. Kısmi kabul 
ve ödeme. 

3. ödeme. 
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4. Sebepsiz ikti
saptan doğan 

haklar. 

5. Karsıliğm 
geçmesi. 

6. îptal karart. 

kette ödenmek lâzınigelivorsa o memleketteki kanuna göre tâyin 
olunur. 

ALTI YÜZ SEKSEN BEŞlNCÎ MADDE — Muhatap, ika
metgâhlı poliçeyi ödiyecek olan üçüncü şahıs ve keşidecinin, he
sabına poliçeyi keşide ettiği kimse aleyhine sebepsiz iktisaptan 
doğan haklar; bu kimselerin ikametgâhlarının bulunduğu mem
leketin' kanununa göre tâyin olunur. 

ALTI YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Bir poliçe hâ
milinin, senedin keşidesine sebep olan alacağı iktisap edip etmi-
yeceğini; senedin keşide edildiği yerdeki kanun tâyin eder. 

ALTI YÜZ SEKSEN YEDÎNCÎ MADDE — Bir poliçenin 
kaybı veya çalınması halinde alınacak tedbirleri, ödeme 
yerindeki kanun tâyin eder. 

A) Unsurlar. 

B) Noksanlar. 

C) Uygulanacak 
hükümler. 

ÎKÎNCl KISIM 
Bono 

ALTI YÜZ SEKSEN SEKlZÎNCl MADDE — Bono : 
1. Senet metninde «bono» kelimesini ve senet Türkçeden 

başka bir dilde yazılmışsa o dilde bono karşılığı olarak kullanılan 
kelimeyi; 

2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vadini; 
3. Vâdeyi; 
4. ödeme yerini; 
5. Kime ve kimin emrine ödenecek ise onun adini; 
6. Senedin tanzim edildiği gün ve yeri; 
7. Senedi tanzim edenin imzasını; 
ihtiva eder. 
ALTI YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Aşağı

daki fıkralarda yazılı haller saklı kalmak üzere, bundan önceki 
maddede gösterilen unsurlardan birini ihtiva etmiyen bir senet 
bono sayılmaz. 

Vâdesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart 
olan bir senet sayılır. 

Hususi sarahat bulunmadığı takdirde senedin tanzim edildiği 
yer, ödeme yeri ve aynı zamanda tanzim edenin ikametgâhı 
sayılır. 

Tanzim edildiği yer gösterilmiyen bir bono, tanzim edenin adı 
yanında yazılı olan yerde tanzim edilmiş sayılır. 

ALTI YÜZ DOKSANINCI MADDE — Bonunun mahi
yetine aykırı düşmedikçe poliçelerin cirosuna ait (593 - 602) ve 
vâdeye dair (615 - 619) ve ödeme hakkındaki (620 - 624) ve 
ödemeden imtina halinde müracaat haklarına dair (625 - 639, 
641 - 643) ve araya girme suretiyle ödemeye ait (646, 650 - 654) 
ve süratlere mütaallik (658, 659) ve bozup değiştirme hakkın 
daki (660) ve zaman aşımına ait (661 - 663) ve iptale mütaal
lik ("669 - 677) ve tatil günleri, sürelerin hesabı ve atıfet me-



-i**-' 
nülerinin yasağı, poliçeye mütaallik muamelelerin yapılmasl 
icabeden yer ve imza hakkındaki (661 - 668) ve kanunlar ihti
lâfına dair (678 - 687) inci maddeler hükümleri bonolar hak
kında da caridir. 

Kezalik üçüncü bir kimsenin ikametgâhında veya muhatabın 
ikametgâhmdan başka bir yerde ödenmesi şart olan poliçeye 
mütaallik (586 ve 609) ve faiz şartına mütedair (587) ve ödene
cek bedele dair muhtelif beyanlar hakkındaki (588) ve muteber 
olmıyan bir imzanın neticelerine dair (589) veya temsil salâ
hiyetini haiz olmıyan veya salâhiyeti hududunu aşan bir kim
senin imzasına mütedair (590) ve açık poliçeye mütaallik (592) 
nci madde hükümleri, bonolar hakkında da caridir. 

Avala mütedair (612 - 614) ncü maddeler hükümleri de bono
lar hakkında uygulanır. 

613 ncü maddenin son fıkrasında derpiş edilen halde aval, 
avalm kimin hesabına verildiğini göstermezse bonoyu tanzim 
eden kimse hesabma verilmiş sayılır. 

ALTI YÜZ DOKSAN BlRÎNCl MADDE — Bir bonoyu 
tanzim eden kimse; tıpkı bir poliçeyi kabul eden gibi mesuldür. 

Görüldüğünden muayyen bir süre sonra ödenmesi şart olan 
bonoların tanzim edene (605) nci maddede yazılı süreler içinde 
ibraz olunması lâzımdır. 

Tanzim eden, bononun kendisine ibraz edildiğini, bono üze
rine ibraz gününü işaret etmek ve imzasını koymak suretiyle te
yit etmelidir. Süre, ibraz şerhi tarihinden itibaren işlemeye baş
lar. Tanzim eden; bononun kendisine ibraz edildiğini, gününü 
işaret etmek suretiyle teyit etmekten imtina ederken keyfiyet bir 
protesto ile tesbit edilmelidir. Bu takdirde süre protesto günün
den itibaren işlemeye başlar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çek 

Birinci Ayırım 

Çeklerin keşidesi ve şekli 

ALTI YÜZ DOKSAN ÎKİNCÎ MADDE — Çek : 
1. • « Çek » kelimelesini ve eğer senet Türkçeden başka bir 

dille yazılmış ise o dilde « çek » karşılığı olarak kullanılan keli
meyi; 

2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi için ha
valeyi 

3. 
4. 

ödiyecek kimsenin « muhatabın ».adını; 
ödeme yerini; 
Keşide günü ve yerini; 
Çeki çeken kimsenin imzasını, 

D) Tanzim 
edenin mesu

liyeti. 

A) Şekil. 
I - Unsurlar. 

O. 

İhtiva eder. 



II - Unsurların 
bulunmaması. 

B) Münferit 
unsurlar. 

I - Muhatap. 
Muhatap olma 

ehliyeti. 

3. Karşılıh 

II - Kabul yasağı. 

III - Kimin lehi
ne keşide edile

bileceği. 
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ALTI YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bundan Önce

ki maddede gösterilen hususlardan birini ihtiva etmiyen bir se
net, aşağıdaki fıkralarda yazılı haller dışında, çek sayılmaz. 

Çekte sarahat yoksa muhatabın adı, yanında gösterilen yer, 
ödeme yeri sayılır. Muhtabın adı yanmda birden fazla yer gös
terildiği takdirde çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir sa
rahat ve başka bir kayıt da mevcut değilse çek muhatabın iş mer
kezinin bulunduğu yerde ödenir. 

Keşide yeri gösterilmemiş olan çek, keşidecinin adı yanında 
yazılı olan yerde çekjlmiş sayılır. 

ALTI YÜZ DOKSAN DÖKDÜNCÜ MADDE — Türkiye'
de ödenecek çeklerde muhatap olarak ancak bir banka gösterile
bilir. 

Diğer bir kimse üzerine çekilen çek; yalnız havale hükmün
dedir. 

ALTI YÜZ DOKSAN BEŞÎNCt MADDE — Bir çekin ke
şide edilebilmesi için, muhatabın elinde keşidecinin emrine tah
sis edilmiş bir karşılık bulunması ve keşidecinin bu karşılık 
üzerinde çek keşide etmek suretiyle tasarruf hakkını haiz ola
cağına dair muhatapla keşideci arasında açık veya zımni bir an
laşma mevcut olması şarttır. Şu kadar ki, bu hükümlere riayet
sizlik halinde senedin çek olarak muteber olmasına halel gelmez. 

Keşideci; muhatap nezdinde çekin ancak bir kısım karşılığı
nı hazır bulundurduğu takdirde, muhatap bu kısmi karşlığm 
tutarını ödemekle mükelleftir. 

Gösterilen paraya mukabil muhatap nezdinde karşılığı bu
lunmadan bir çek keşide eden kimse; hâmile yapılan zararın taz
mininden başka, çekin kapatılmıyan miktarının yüzde beşini 
ödemekle mükelleftir. 

ALTI YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Çek hakkında 
kabul usulü cari değildir. Çek üzerine yazılmış bir kabul 
şerhi, yazılmamış sayılır. 

ALTI YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Çek : 
1. « Emre yazılı » kaydiyle veya1 bu kayıt olmadan muay

yen bir kimseye; 
2. Veya « Emre yazılı değildir » kaydiyle veya buna ben

zer bir kayıtla muayyen bir kimseye; 9 
3. Veya hâmile; 
ödemek üzere keşide edilebilir. 
Muayyen bir kimse lehine olarak veya « hâmiline » kelime

sinin yahut buna benzer diğer bir tâbirin ilâvesiyle keşide kılı
nan çek, hâmile yazılı bir çek sayılır. 

Kimin lehine keşide edildiği gösterilmemiş ojan bir, çek, hâ
mile yazılı çek hükmündedir. 

IV - Faiz şartı. ALTI YÜZ DOKSAN SEKÎZÎNCÎ MADDE 
deriç her hangi bir faiz şartı, yazılmamış sayılır. 

Çekte -mün-
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ALTI YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE —• Çek 

muhatabın ikametgâhında veya başka bir yerde üçüncü bir kim
se taraf mdan ödenmek üzere keşide edilebilir; şu kadar ki, bu 
üçüncü kimsenin bir banka olması şarttır. 

İkinci Ayırım 
Dem? 

V - Adresti ve 
ikametgâhlı çek. 

B) Ciro. 
Ir - Genel olarak. 

II - Hak sahipliği-
ni ispat görevi. 

YEDİ YÜZÜNCÜ MADDE — Sarahaten « emre yazılı » Ai^Devir ka-
kaydiyle veya bu kayıt olmadan muayyen bir kimse lehine öden- Uİiyeti. 
mesi şart kılman bir çek, ciro ve teslim yoliyle nakledilebilir. 

« Emre yazılı değildir »kaydiyle veya buna benzer bir ka
yıtla muayyen bir kimse lehine ödenmesi şart kılınan bir çek, an
cak alelade bir alacağın devri şeklinde devredilebilir ve onun ne
ticelerini doğurur. 

Ciro, keşideci veya çekten dolayı borçlu olanlardan her hangi 
biri lehine de yapılabilir. Bu kimseler çeki yeniden ciro edebi
lirler. 

YEDİ YÜZ BİRİNCİ MADDE — Cironun, kayıtsız ve 
şartsız olması lâzımdır. Ciro, şartlara tâbi tu tıümuşsa bunlar 
yazılmamış sayılır. 

Kısmi ciro ve muhatabın cirosu batıldır. 
Hâmiline yazılı ciro beyaz ciro hükmündedir. 
Muhatap lehindeki ciro yalnız makbuz hükmündedir; meğer 

ki, muhatabın birden fazla şubesi olup da ciro, çekin üzerine çe
kildiği şubeden başka bir şube üzerine yazılmış bulunsun. 

YEDİ YÜZ İKİNCİ MADDE — Cirosu kabil bir çeki 
elinde bulunduran kimse, son ciro beyaz ciro olsa, kendi hakkını 
müteselsil ve birbirine bağlı cirolarla ispat ettiği takdirde hakiki 
hâmil sayılır. Çizilmiş cirolar, yazılmamış sayılır. Bir beyaz 
ciroyu diğer bir ciro takip ederse, bu son ciroyu imzalıyan 
kimse çeki beyaz ciro ile iktisabetmiş sayılır. 

YEDİ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE —Hâmile yazılı birçok III-HâmüeyazŞ* 
üzerine yapılan bir ciro, cirantayı, müracaat hakkına dair hü- çek Üzerine yapı-
kümler gereğince mesul kılarsa da senedin mahiyetini emre yazılı ten ciro. 
çeke değiştiremez. 

YEDİ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Çek, her hangi bir C) Kaybedüen 
suretle hâmilinin elinden çıkmış bulunursa - ister hâmile yazılı ç«fc. 
bir çek bahis mevzuu olsun, ister ciro suretiyle hakledilebilen bir 
çek bahis mevzuu olup da hâmil hakkını 702 nci maddeye göre 
ispat etsin - çek eline geçmiş bulunan yeni hâmil ancak çeki . 
kötü niyetle iktisap etmiş veya iktisap ederken kendisine ağır 
bir kusur isnadı mümkün bulunmuş olduğu takdirde o çeki geri 
vermekle mükelleftir. 

YEDİ YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Protestonun keşidesin- D) Protestodan 
den veya aynı mahiyette bir tesbitten yahut ibraz süresinin geç sonraki cı'ro, 
meşinden sonra yapılan bir ciro, ancak bir alacağın âdiyen devri 
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A) ödeme. 
I - Aî>al 

II - Vâde. 

III - ödeme için 
ibraz* 

1. Genel olarak. 

2. Takvim 
ihtilâfa. 

3.. Takas odası. 

IV - Çekten 
cayma. 

1. Genel olarak. 

2. özel haller. 

hükmünde olup onun neticelerini doğurur. 
Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro, protesto veya 

aynı mahiyette bir tesbitin icrasından veyahut ibraz süresinin 
geçmesinden önce yapılmış sayılır. 

îü Ayırım 

ödeme ve ödemeden imtina 

YEDÎ YÜZ ALTINCI MADDE — Çekte yazılı bedelin 
ödenmesi, kısmen veya tamamen aval ile temin olunabilir. 

Bu teminat muhatap hariç olmak üzere üçüncü bir kişi yahut 
çek üzerinde esasen imzası bulunan bir kimse tarafından da ve
rilebilir. 

YEDÎ YÜZ YEDİNCİ MADDE — Çek, görüldüğünde 
ödenir. Buna aykırı her hangi bir kayıt yazılmamış sayılır. 

Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz 
olunan bir çek ibraz günü ödenir. 

YEDÎ YÜZ SEKÎZÎNOÎ MADDE — Bir çek, keşide edil
diği yerde ödenecekse on gün; ve keşide edildiği yerden başka bir 
yerde ödenecekse bir ay; içinde muhataba ibraz edilmelidir. 

ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen 
çek keşide yeri ile ödeme yeri aynı latada ise bir ay ve ayrı ayrı 
kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. 

Bu bakımdan, bir Avrupa memleketinde çekilip de Akdeniz'
de sahili bulunan bir mmlekette ödenecek olan ve bilmukabele 
Akdeniz'de sahili olan bir memlekette çekilip bir Avrupa mem
leketinde ödenmesi lazımgelen çekler aynı kıtada keşide edilmiş 
ve ödenmsi şart kılınmış sayılır. 

Yukarda yazılı süreler, çekte çekiş günü olarak gösterilen 
tarihten itibaren işler. -

YEDÎ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Çek, takvimleri 
farklı olan iki yer arasında çekildiği takdirde; keşide günü, 
ödeme yerindeki takvimin mukabil gününe irca olunur. 

YEDÎ YÜZ ONUNCU MADDE — Çekin bir takas odasına 
ibrazı, ödeme için ibraz yerine geçer. 

YEDÎ YÜZ ON BÎRlNCÎ MADDE — Çekten 
cak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder. 

Çekten cayılmamışsa, muhatap, ibraz süresinin geçmesinden 
sonra' dahi çeki ödiyebilir. 

Keşideci çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden 
nzaları olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise muhatabı çeki 

• ödemekten menedebilır. . 
YEDÎ YÜZ ON ÎKÎNCÎ MADDE — Çekin tedavüle çıka

rılmasından sonra keşidecinin ölümü veya medeni haklarını 
kullanma ehliyetini kaybetmesi yahut iflâsı, çekin muteberliği-
ne halel getirmez. 

cayma, an-
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ki ödiyen muhatap, ciroların arasmda muntazam bir teselsülün 
mevcut olup olmadığını incelemeye mecbur ise de ciranta imza
larının sıhhatini tahkik® mecbur değildir. 

YEDl YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Çekin ödeme 
yerinde rayici olmıyan bir para ile ödenmesi şart koşulmuş ise 
bedeli, çekin ibraz günündeki kıymetine göre o memleket para-
siyle Ödnebilir. îbraz üzerine ödenmediği takdirde, hâmil, çek 
bedelinin ibraz veya ödeme günlerindeki rayice göre memleket 
parasiyle ödenmesini istiyebilir. 

Kanuni rayici olmıyan paranın kıymeti, ödeme yerindeki ti
cari taamüllere göre tâyin olunur. Bununla beraber keşideci 
ödenecek meblâğın çekte yazılı muayyen bir rayice göre hesap 
olunmasını şart koşabilir. * ' 

Keşideci ödemenin muayyen bir para ile yapılması lüzumu
nu şart koşmuş ise (aynen ödeme şartı) ilk iki fıkra hükümleri 
uygulanmaz. 

Çek bedeli; keşide ve ödeme memleketlerinde aynı adı taşı
yan ve fakat kıymetleri birbirinden farklı olan para ile gösteril
diği takdirde, ödeme yerindeki para kasdedilmiş sayılır. 

YEDİ YÜZ ON BEŞlNCÎ MADDE — Bir çekin keşidecisi 
veya hâmili, onu, 716 ncı maddede gösterilen neticeleri doğurmak, 
üzere çizebilir. 

Çekin çizilmesi, çekin iç yüzüne birbirine muvazi iki çizgi 
çekmek suretiyle yapılır. Çek, genel veya özel olarak çizilebilir. 

İki çizgi arasına hiçbir işaret konmamış veya «banka» keli
mesi veya buna benzer bir tâbir konmuş ise, çek, genel olarak 
çizilmiş demektir; eğer iki çizgi araşma muayyen bir bankanın 
adı yazılmış ise, çek, özel olarak çizilmiş demektir. 

Genel çizim, özel çizime tahvil olunabilir; fakat özel çizim 
gelen bir çizime tahvil olunamaz. 

Çizgilerin veya zikredilen banka adının silinmesi, hükümsüz 
sayılır. 

YEDİ YÜZ ON ALTINCI MADDE — Genel olarak çizilen 
bir çek, muhatap tarafından ancak bir bankaya veya muhatabın 
bir müşterisine ödenebilir. 

özel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak adı 
gösterilen bankaya veya bu banka muhatap ise onun müşterisine 
ödenebilir; şukadar ki, adı gösterilen banka bedelin tahsili işini 
diğer bir bankaya bırakabilir. 

Bir banka çizgili bir çeki, ancak müşterilerinden veya 
diğer bir* bankadan iktisap edebilir. Kezalik onu, sözü geçen 
kimselerden başkaları hesabına tahsil edemez. 

Çek, birden fazla özel olarak çizilmiş ise muhatabın bu çeki 
ödemeye mezun olması için çekin ikiden fazla çizilmemiş olması 
ve çizimlerden birinin, çekin bir takas odası tarafından tahsil 
edilebilmesi maksadiyle yapılmış olması şarttır. 

V - Ciroların 
tahkiki. 

VI - Kanuni ra
yici olmıyan para 
ile ödenecek çek. 

VII - Çizgili çek. 
1. Şekil ve 

Şartları. 

2. Hükümleri. 
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VIII - Hesaba ge
çirilmek üzere 

çekilen çek. 
1. Genel olarak. 

2. Hâmilin 
hakları. • 

a) İflâs halinde. 

b) Hesaba geçiril
meden imtina 

halinde. 

B) ödemeden 
imtina. 

I - Hâmilin mü
racaat hakları. 

II - Protesto. 

III - Müracaat 
hakkının §ümulü. 

Yukardaki hükümlere aykırı hareket eden muhatap veya 
banka çek bedelini aşmamak üzere, hâsıl olan zarardan mesuldür. 

YEDÎ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Bir çekin keşidecisı 
veya hâmili, çekin yüz tarafına mailen enine doğru «hesaba 
geçirilecektir» kaydını veya buna benzer bir tâbiri yazarak 
çekin nakden ödenmesini menedebilir. Bu takdirde çek; muha
tap tarafından ancak hesaba alacak kaydı, takas, hesap nakli 
suretiyle kayden ödenebilir. Bu kayıtlar ödeme yerine geçer. 

«Hesaba geçirilecektir» kaydının çizilmesi hükümsüzdür. 
Yukardaki hükümlere aykırı hareket eden muhatap, Sekili 

bedelini aşmamak üzere hâsıl olan zarardan mesuldür. 
. YEDÎ YÜZ ON SEKtZÎNCÎ MADDE —Hesaba geçiril

mek üzere çekilen bir çekin hâmili; muhatap iflâs etmiş veya 
ödemelerini tatil etmiş yahut aleyhine yapılan takibat semeresiz 
kalmışsa çek bedelini nakden ödemesini isteyebileceği gibi imtina ı 
halinde rücu hakkını da kullanır. 

YEDÎ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Hesaba geçi
rilmek üzere çekilen bir çekin hâmili; muhatabın, çek bedelini 
kayıtsız ve şartsız alacak diye hesaba geçirmekten imtina veya 
ödeme yerindeki takas odasının, bu çekin, hâmilin borçlarını 
itfaya yaramadığını beyan etmiş olduğunu ispat ederse rücu hak
larını kullanabilir. 

YEDÎ YÜZ YÎRMÎNCÎ MADDE — Vaktinde ibraz edil
miş olan çekin ödenmemiş olduğu ve ödenmeden imtina keyfi
yeti : 

1. Resmî bir vesika ile (protesto), 
2. Muhatap tarafından, ibraz günü de gösterilmek suretiy

le, yazılmış olan tarihli bir beyanla; 
3. Bir takas odasının, çek vaktinde teslim edildiği halde. 

ödenmediğini tesbit eden tarihli bir beyan ile; 
Sabit bulunduğu takdirde hâmil; cirantalar, keşideci ve di

ğer çek borçlularına karşı müracaat haklarını kullanabilir. 
YEDÎ YÜZ YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Protesto veya 

buna muadil olan tesbit, ibraz süresinin geçmesinden önce yapıl
malıdır. 

îbraz keyfiyeti sürenin son gününde vuku bulursa protesto 
veya buna muadil tesbit, mütaakıp bir iş gününde de yapılabilir. 

YEDÎ YÜZ YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Hâmil, müracaat 
yolu ile: 

1. Çekin ödenmemiş olduğu nispette çekin bedelini; 
2. îbraz gününden itibaren yüzde on iki faizi; 
3. Protestonun veya buna muadil olan tesbitiri ve" gönderi

len ihbarnamelerin masraf lariyle diğer masrafları; 
4. Çek bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komisyon üc

retini ; 
îstiyebilir. 1 * .$» 
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ayyen olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto-yahut buna sebeplm 
muadil tesbitin yapılması; bir devletin mevzuatı veya herhangi 
bir mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir mâni yüzünden 
mümkün olamamışsa bu muameleler için muayyen,olan süreler 
uzatılır. 

Ipnail, mücbir sebep^ 
len borçluya ihbar etmeye ve bu ihbarı çeke yahut bir alonja işa
retle beraber altına yer ve tarihi yazarak imzalamaya mecbur
dur*. Diğer muameleler hakkında (635) nci madde hükümleri 
uygulanır, 

Mücbir, sebeplerin ortadan kalkmasından sonra hâmil çeki 
gecikmeksizin ödeme maksadiyle ibraz ve icabında protesto veya 
buna muadil tesbiti yaptırmaya mecbıirdur. 

Mücbir sebepler; hâmilin ibraz süresinin bitiminden önce ol
mak şartiyle, mücbir sebep keyfiyetini kendisinden önce gelen 
borçluya ihbar ettiği günden itibaren on beş günden fazla devam 
ederse çekin ibrazına ve protesto keşidesine yahut buna muadil 
tesbite lüzum kalmaksızın müracaat hakkı kullanılabilir. 

Hâmilin veya çeki ibraz veya protesto çekmeye yahut buna 
muadil tesbit yaptırılmasına memur ettiği kimsenin sırf zatla-
rmja. ait alaylar mücbir sebeplerden sayılmaz, 

Dördüncü Ayırım 

Çeşitli hükümler 

YEDÎ YÜZ YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE ^- Sahte veya 
tahrif edilmiş bir çekten doğan zarar muhataba aittir; meğer ki, 
senette keşideci olarak gösterilen kimseye kendisine bırakılan 
çek def terini iyi saklamamış olması gibi bir kusurun isnadı müm
kün ola. 

YEDÎ YÜZ YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Hamile yazılı 
çekler müstesna olmak üzere bir memlekette keşide edilip de 
diğer bir memlekette veya aynı memlektin deniz aşırı bir kıs
mında ödenmesi şart olan ve aksine olarak bir memleketin deniz 
aşırı bir kısmında keşide edilip o memlekette ödenmesi şart olan 
veyahut aynı bir memleketin deniz aşırı olan aynı kısmında 
veya muhtelif kısımlarında keşide edilip ödenmesi şart olan her 
çek, birbirinin aynı olarak muhtelif nüshalar halinde keşide olu
nabilir. Bu nüshalar senet metninde teselsül eden sıra numara-
lariyle gösterilir. Aksi takdirde her nüsha ayrı bir çek sayılır. 

YEDÎ YÜZ YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Hâmilin; ciran- Ul - Zaman 
talârla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı haiz olduğu dâva aşımı. 
hakları ; ibraz süresinin, bitiminden itibaren altı ay geçmçkle 
zaman aşımına uğrarlar. 

Çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu dâva 
hakları, bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dâva veya 
takip voliyle kendisine karşı dermeyan edildiği tarihten itibaren 
altı ayı geçmekle zaman aşımına uğrar. 

I ~ Sahte veya 
tahrif edilmiş 

çek. 

II - Çekin birden 
fazla nüsha olamk 

tanzim edilmesi. 
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IV - «Banka* 

tabiri. 

V - Süreler. 
1. Tatil günleri. 

2. Sürelerin 
hesabı. 

VI - Uygulanacak 
hükümler. 

YEDÎ YÜZ YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Bu bölümde 
geçen «banka» kelimesinden maksat, Bankalar Kanununun hü
kümlerine tâbi olan müesseselerdir, gukadar ki, ödeme yeri 
Türkiye dışında olan çekler hakkında «banka» kelimesinden an
laşılacak müesseseler, ödeme yeri kanunu ile tâyin olunur. 

YEDÎ YÜZ YÎRMÎ SEKÎZÎNCl MADDE — Bir çekin 
ibraz ve protestosu, tatil günleri yapılamayıp ancak bir iş gü
nünde yapılabilir. 

Çeke mütaallik muamelelerin ve hususiyle ibraz ve protesto 
veya buna muadil bir tesbitin yapılması için kanunla muayyen 
sürenin son günü, pazara veya diğer bir tatil gününe rastladığı 
takdirde bu süre onu takip eden ilk iş gününe kadar uzar. Ara
daki tatil günleri süre hesabına dâhildir. 

YEDİ YÜZ YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Kanunun 
bu kısmında gösterilen süreler hesap edilirken bunların başladığı 
gün sayılmaz. 

Poliçeye ait aşağı-

yetkisiz 
- 592 nci 

YEDI YÜZ OTUZUNCU MADDE 
daki hükümler çek hakkında da uygulanır 

1. Keşidecinin bizzat kendi emrine, kendi üzerine ve üçüncü 
kimse hesabına keşide edilen poliçe hakkındaki 585 nci madde; 

2. Poliçede gösterilen bedeller arasındaki farklara mütaal
lik 588 nci madde; 

3. Borçlanmaya ehil olmıyan kimselerin imzasına, 
imzaya, keşidecinin mesuliyetine ve açık poliçeye ait 589 
maddeler; 

4. Ciro hakkındaki 595 - 597 nci maddeler; 
5. Poliçeye ait def iler hakkındaki 599 ncu madde; 
6. Vekâleten yapılan cirodan doğan haklara mütedair 600 

ncü madde; 
7. Avalin şekil ve hükümlerine dair 613 ve 614 ncü maddeler; 
8. Bir makbuz istemek hakkına ve kısmen ödemeye dair 

621 nci madde; 
9. Protestoya ait 627 - 629 ncu ve 631 - 633 ncü maddeler; 

«Protestosuz» şartına mütedair 634 ncü madde; 
ihbar hakkındaki 635 nci madde; 
Poliçe borçlularının müteselsil mesuliyetine dair 636 nci 

10. 
11. 
12. 

madde; 
13. Poliçenin ödenmesi halinde rü'cu haklana ve poliçe, pro

testo ve makbuzun kendisine verilmesini istemek hakkma dair 
638 ve 639 ncu maddeler ; 

14. Sebepsiz iktisaptan doğan haklara dair 644 ncü madde; 
Poliçe karşılığının devrine dair 645 nci madde; 
Poliçe nüshaları arasındaki münasebete ait 656 nci 

15. 
. 16. 

madde 
17. 
18. 

deler; 
19. 

Değişiklikler hakkındaki 660 nci madde; 
Zaman aşımının kesilmesine dair 662 ve 663 ncü mad-

Atıfet günlerinin kabul olunamıyacağına, poliçeye mü-
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t&allik muamelelerin yapılması lâzımgelen yer ile el yazısiyle 
nnza'ya dâir 666 - 668 nci maddeler; 

20. iptal hakkındaki' 669 - 675 nci maddelerle 676 ncı mad
denin birinci fıkrası; 

21. Ehliyete, poliçe ve bonolara mütaallik hakların muha
li azasiyle rıicu hakkının kullanılması için lüzumlu muamelelere 
ve kanun ihtilâflarına dair 678, 680 ve 681 nci maddeler; 

634 ncü maddenin bir ve üçüncü f ıkralariyle 635 nci maddenin 
birinci fıkrası ve 639 ncu madde, hükümlerinin çeklere uygu
lanmasında protesto yerine 720 nci maddenin iki ve üçüncü 
fıkraları gereğince tesbit de yapılabilir. 

Beşinci Ayırım 
Kanunların ihtilâfı 

YEDİ YÜZ OTUZ BlRlNCl MADDE — Bir çekin kimin 
üzerine keşide edilebileceğini, çekin ödeneceği memleket kanunu 
tâyin eder. Bu kanuna göre çek, üzerine keşide edilmiş olan 
kimsenin muhatap olma ehliyetine sahip bulunmaması sebebiyle 
hükümsüz sayılıyorsa, bunu hükümsüz saymıyan memleketlerde 
üzerine yazılan imzalardan doğan taahhütler muteberdir. 

YEDİ YÜZ OTUZ iKlNCl MADDE — Çek ile yapılan 
taahhütlerin şekli, bu taahhütlerin imza edilmiş olduğu memle
ketin kanunile tâyin edilir. Bununla beraber, ödeme yeri ka
nuniyle emredilen şekillere riayet etmek kâfidir. 

679 ncu maddenin iki ve üçüncü fıkraları da uygulanır. 

YEDİ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Çekten doğan 
taahhütlerin neticeleri, hangi memleket içinde imza edilmişse o 
memleket kanunu ile tâyin olunur. 

YEDİ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE - r Aşağıda 
yazılı hususlar, çekin ödeneceği memleket kanunile tâyin olunur: 

1. Çekin mutlaka görüldüğünde mi ödenmesi gerektiğini 
yoksa görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi 
şartiyle de keşide edilip edilemiyeceği ve hakiki keşide gününden 
sonraki bir günün çeke yazılmasının ne gibi neticeler doğuracağı; 

2. ibraz süresi; 
3. Çekin, kabul, tasdik, teyit veya vize edilip edilemiyeceği 

ve bu kayıtların ne gibi neticeelr doğuracağı; 
4. Hâmilin kısmen ödemeyi isteyip istemiyeceği ve böyle bir 

ödemeyi kabule mecbur olup olmadığı; 
5. Çekin çizilip çizilemiyeceği yahut (hesaba geçirilecektir) 

kaydını veya buna muadil bir tâbiri ihtiva edip edemiyeeeği ve 
bu çizginin veya bu kaydın yahut ona muadil olan tâbirin ne gibi 
neticeler doğuracağı; 

6. Çekin karşılığı üzerinde hâmilin özel hakları bulunup 
bulunmadığı ve bu hakların mahiyetinin ne olduğu; 

I - Muhatap olma 
ehliyeti. 

II - Şekil ve 
süröhr. 

III - Taahhütlerin 
hükümleri. 

1. Keşide yeri 
kanunu. ,. 

2. ödeme yeri 
kanunu. 



- â M -

3. İkametgâh 
yeri kanunu, 

7i Keşidecinin çekten cayabilip cayamıyacağı veya çekin 
ödenmesine itiraz edebilip edemiyeceği; 

8. Çekin kaybedilmesi veya çalınması halinde alınacak olan 
tedbirleri; 

9. Cirantalara, keşideciye ve diğer çek borçlularına karşı 
olan müracaat haklarının muhafazası için bir protesto veya buna 
muadil bir tesbit icra etmenin lüzumlu olup olmadığı. 

YEDİ YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Muhatap ve ika
metgâhlı çeki ödiyecek olan üçüncü kişi aleyhine sebepsiz ikti
saptan doğan haklar, bu kimselerin ikametgâhlarının bulun
duğu memleketin kanununa göre tâyin olunur. 

A) Emre yazılı 
senet. 

I - Tarifi 

II - Borçlunun 
defileri. 

B) Kambiyo se-
netlerime benziyen 

I -Emre yazılı 
havaleler. 

1. Genel olarak. 

2. Kabule mec
buriyetin olma

ması. 

3. Kabulün 
hükümleri. 

Beşinci Bölüm 
Kambiyo senetlerine benziyen senetler ve diğer emre yazılı 

senetler 
YEDİ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Emre yazılı olan 

veya kanunen böyle sayılan her kıymetli evrak, emre yazılı 
senetlerdendir. 

YEDİ YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Borçlu emre 
yazılı bir senetten doğan alacağa karşı.ancak, senedin muteber-
hğine taallûk eden veya bizzat senetten anlaşılan def ilerle ala
caklı kim ise ona karşı şahsan haiz olduğu defileri ileri sürebilir. 

Borçlu ile önceki hâmillerden birisi veya senedi tanzim eden 
kimse arasındaki doğrudan doğruya münasebetlere dayanan defi-
lerin dermeyam, ancak senedi iktisap ederken hâmilin bilerek 
borçlunun zararına hareket etmiş olması halinde caizdir. 

YEDİ YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Senet met
ninde poliçe olarak gösterilmemekle beraber sarahaten emre 
yazılı olarak ihdas edilen ve diğer hususlarda.da poliçede aranı
lan unsurları ihtiva eden havaleler, poliçe hükmündedir. 

YEDİ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Emre yazılı 
havale kabul için ibraz edilmez. 

Buna rağmen ibraz edilir ve kabulden de imtina olunursa 
hâmilin bu sebepten dolayı hiçbir müracaat hakkı yoktur. 

YEDİ YÜZ KIRKINCI MADDE — Emre yazılı bir hava
leyi ihtiyari olarak kabul eden; poliçeyi kabul eden kimse duru
mundadır. Bununla beraber hâmil, eğer havale olunan kimse 
iflâs veya ödemelerini tatil etmiş yahut aleyhine yapılan takip 
semeresiz kalmışsa vâdenin gelmesinden önce müracaat hakkını 
kullanamaz. 

Kezalik havale edenin iflâsı halinde vâdenin gelmesinden ön
ce hâmil müracaat hakkım kullanamaz. 
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YEDÎ YÜZ KIRK BlRlNCl MADDE —.icra ve îflâs Ka

nununun çekler, poliçeler ve emre muharrer senetler hakkmda 
takibe mütaallik hükümleri emre yazılı havaleye uygulanmaz. 

YEDİ YÜZ KIRK iKlNCl MADDE — Senet metninde 
bono olarak gösterilmemekle beraber sarahaten emre yazılı ola
rak ihdas edilmiş olan ve bonoda aranılan diğer unsurları da ih
tiva eden ödeme vaitleri, bono hükmündedir; şu kadar ki, emre 
yazılı olarak ihdas edilmiş olan ödeme vaitleri hakkında araya 
girme suretiyle ödemeye ilişkin bulunan hükümler cari olmaz. 

icra ve iflâs Kanununun çekler ve poliçeler ve emre muhar
rer senetler hakkında takibe mütaallik hükümleri, emre yazılı 
olarak ihdas edilmiş bulunan ödeme va'di hakkında uygulanmaz. 

YEDİ YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE - Makbuz sentleri, 
varant, konişmento, taşıma senedi gibi cirosu kabil olan senetler 
hakkında; cironun şekli, hâmilin hak sahipliği, iptal kararı ve 
senedi elinde bulunduranın onu iade ile mükellef olması husus
larında poliçelere mütaallik hükümler caridir. 

Kambiyo senetlerindeki rücua mütaallik hükümer, kanunda 
aksine açık hüküm olmadıkça, birinci fıkrada yazılı senetler 
hakkında uygulanmaz. 

4. İcrada uygu-
lanmtyacak hü

kümler, 

II - Emre yazılı 
ödeme vaitleri. 

C) Cirosu kabü 
olan diğer 

senetler. 

Altıncı Bölüm 
Emtia senetleri 

BlRlNCl KISIM 
Umumi mağazalar tarafından çıkarılan makbuz senedi 

ve varant 
YEDİ YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Makbuz sene

di ve varant (rehin senedi) verme karşılığında serbest ve güm-
rüklenmemiş emtia ve zahireyi vedia olarak kabul etmek ve mu-
dilere de bu senetlerle tevdi olunan emtia ve zahireyi satabilmek 
veya; terhin edebilmek imkânını vermek maksadiyle kurulan ma
ğazalara « umumi mağaza » denir. 

Umumi mağazalar muameleleri bu kısım hükümlerine tâbi
dir. 

Umumi mağazalar Ticaret Bakanlığının müsaadesiyle kuru
lur. Müsaade olmadan umumi mağaza açarak makbuz senedi 
veya varant tanzim edenler hakkında Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesi uygulnır. 

Umumi mağaazların kuruluş usul ve şartları, bunlara kabul 
edilerek emtia ve zahire cinsleri ve umumi mağazaların henüz 
gümrüklenmemiş olan eşyayı kabul etmeye yetkili sayılmaları 
için gereken şartları ve bunlar üzerinde gümrük murakabesinin 
icrası tarzı, özel kanun ve tüzüklerle tâyin olunur. 

YEDİ YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — Önceki maddede 
yazılı senetleri vermeksizin yalnız emtia ve zahireyi vedia ola-

A) Umumi ma* 
gazalar. 

I - Genel olarak. 

II - istisnalar. 
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Makbuz sene
di ve varant. 

I - Şekil 
Makbuz senedi. 

2. Varant. 

3. Defter. 

Kısmi senet. 

II - Ciro. 
Genel olarak. 

Bükümleri. 

rak kabul etmek üzere açılan sair müessese ve mahaller hakkın
da umumi mağazalara ait hükümler cari olmaz. Bu hususta 
Borçlar Kanununun vedia hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Tevdi edilmiş şeyler mukabilinde verilmiş olan ve fakat kanu
nun aradığı şekil şartlarına uymıyan senetlerle işbu şekil şart
larına uygun olup da müsaade almamış olan müesseseler tarafın
dan verilmiş senetler kıymetli evrak değil, ancak tesellüm ilmü
haberleri veya başka ispat belgeleri hükmündedir. 

YEDİ YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Umumi mağa
zalara tevdi edilen emtia ve zahire mukabilinde verilen makbuz 
senedinin aşağıda yazılı hususları havi olması lâzımdır : 

.1. Tevdi edenin öz ve soyadı ile sanat ve ikametgâhı; 
2. . Tevdiatın yapıldığı umumi mağazanın ticaret unvanile 

bulunduğu yer; 
.3. Tevdi olunan şeylerin cins ve miktariyle mahiyet ve•• kıy

metinin bilinmesi için açıklanması lâzımgelen hususlar; 
4. Tevdi olunan şeylerin tâbi olması lâzımgelen bütün resim, 

harç ve vergilerin ödenip ödenmediği ve sigorta edilip edilmediği; 
5. ödenmiş olan veya ödenecek ücret ve masraflar; 
6. Senedin kimin namına veya emrine tanzim edildiğini gös

teren bir ibare; 
7. Umumi mağaza sahibinin imzası. 
YEDİ YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Varantm da yıı-

karıki maddede yazılı hususları aynen ihtiva etmesi ve makbuz 
senedine bağlanması lâzımdır. 

YEDİ YÜZ KIRK SEKİZİNCİ. MADDE — Makbuz senedi 
ve varanttan mürekkep olan belgenin dipkoçanlı bir defterden 
koparılmış olması ve defterin umumi mağazaya ait belgeler ara
sında saklanması lâzımdır. 

YEDİ YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Makbuz 
senedi ve varantm hâmili masrafları kendisine ait olmak üzere 
Önceden tevdi olunan şeylerin kısımlara ayrılmasını ve her kısım 
için ayrı ayrı senet verilmesini istiyebilir. Bu takdirde eski belge 
iade ve iptal olunur. 

YEDİ YÜZ ELLİNCİ MADDE — Makbuz senediyle va 
rant ayrı ayrı veya birlikten teslim ve ciro tarikile devredilebilir. 
Ciro, yapıldığı günün tarihini de ihtiva etmelidir. 

Varant ile makbuz senedi birlikte beyaz ciro ile de ciro edile
bilir. Bu türlü ciro, her iki senet teslim edildiği takdirde, ciran
tanın haklarını hâmile devreder. 

YEDİ YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE — Senedin teslimi 
şartiyle ciro aşağıda yazılı hükümleri doğurur : 

1. Makbuz senedi ve varantm birlikte cirosu, tevdi olunan 
şeylerin mülkiyetini nakleder; 

2. Yalnız varantm cirosu, tevdi olunan şeylerin varantm 
devredildiği kimseye bu şeyler üzerinde rehin hakkı bahşeder; 
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3. Yalnız makbuz senedinin cirosu varant hâmilinin (hakkı 

saklı kalmak şartiyle, tevdi olunan şeylerin mülkiyetini nakleder. 
YEDİ YÜZ ELLİ ÎKÎNCÎ MADDE — Varantm ilk cirosu, 

hangi borcun temini için yapılmışsa onun ve faizinin miktarlarını 
ve vâde tarihini ihtiva etmelidir. 

Varantm cirosunda yazılı hususlar aynen makbuz senedinin 
üzerine de yazılarak varantm ciro edildiği kimse tarafından imza 
edilmelidir. 

YEDÎ YÜZ ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Varant ile mak
buz senedinin zıyaı veyahut miras ve iflâs sebebiyle çıkan ihti
lâflar hariç olmak üzere umumi mağazalara tevdi olunan şeyler 
üzerinde; haciz, elkoyma veya rehin yapılamaz. 

YEDÎ YÜZ ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Varanttan 
ayrılmış bir makbuz senedinin hâmili varant ile temin edilmiş 
olan borcun ana parasiyle vâde gününe kadar olah faizlerini 
umumi mağazaya tevdi ederek vâde gününden önce dahi şeyleri 
çekebilir. 

Tevdi olunan para varantm geri verilmesi mukabilinde hâmi
line ödenir. 

YEDÎ YÜZ ELLÎ BEŞİNCİ MADDE — Varanttan ayrıl
mış makbuz senedinin hâmili umumi mağazaya tevdi olunan 
mislî şeylerden bir kısmını çekmek istediği takdirde, mağazanın 
mesuliyeti altında, hem çekeceği kısım ve hem de varant ile te
min olunmuş borç ile mütenasip bir miktar parayı mağazaya 
tevdi etmelidir. 

YEDÎ YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Vâde gününde 
alacağı ödenmemiş varant hâmili, poliçe hâmili gibi protesto çek
tikten on gün sonra rehin hükümlerine göre tevdi edilen şeyleri 
sattırabilir. 

753 ncü maddede yazılı haller satışa mâni değildir. Satış be
deli, kesin karara kadar mağazaya tevdi olunur. 

YEDÎ YÜZ ELLÎ YEDİNCİ MADDE — Gümrük Resmi 
ve sair resim, harç ve vergilerle tevdi olunan şeyler için umumi 
mağaza tarafından yapılan masraflar ve mağazanın ücreti satış 
bedelinden mümtazen ödenir. 

Birinci fıkrada yazılı paralar ve temin edilen borç ödendikten 
sonra geri kalan, makbuz senedi hâmiline ödenmek üzere mağaza 
sahibi nezdinde saklanır. 

YEDÎ YÜZ ELLÎ SEKİZİNCİ MADDE — Bir varant 
hâmilinin, ancak tevdi olunan şeyler satılıp da alacağına kâfi gel
mediği takdirde, borçlunun veya cirantaların mallarına müra
caat hakkı vardır. 

Protesto çekmemiş veya kanuni süresi içinde tevdi olunan 
şeyleri sattırmaya teşebbüs etmemiş olan varant hâmili, ciranta
larına karşı bütün haklarını kaybederse de borçluya karşı müra
caat hakkı baki kalır, 

3. WWmtın 
cirosu. 

C) Şeyler üzerin
de tasarruflar. 
I - Senet esas». 

II - Şeylerin 
alınması. 

1. Genel olarak. 

2. Kısmen almak. 

IH - Sattırma, 
hakkı. 

1. Şartlar. 

2. Satı§ bedeli. 

3. Rücu hakkı. 
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4. Sigorta. 

D) Zaman aşımı. 

E) Senetlerin 
kaybedilmesi. 

YEDİ YÜZ ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — Âfet vuku
unda varantm hâmili, sigorta bedelinden alacağmı tahsil eder. 

YEDÎ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Makbuz senetleri 
ve varantlar, poliçeler hakkındaki zaman aşımma tabidirler. Ci • 
rantlara karşı müracaat için zaman aşımının başlangıcı, şeylerin 
satış günüdür. 

YEDİ YÜZ ALTMIŞ BlRlNCÎ MADDE — Makbuz senedi 
veya varantı kaybeden hâmil, bu senetlere mâlik olduğunu ispat 
etmek ve teminat yermek suretiyle mağazanın bulunduğu yer
deki mahkemeden alacağı izin üzerine keyfiyetin kararda göste
rilen- o 'yer gazetelerinde ilânından ve muhalefet için tâyin oluna
cak sürenin geçmesinden sonra ikinci bir nüsha alabilir. Kay
bolan varantm süresi geçmişse hâmilinin talebi üzerine mahkeme 
aynı veçhile borcun ödenmesine izin verebilir, izin, mağazaya ve 
varanta mütaallik ise hem mağazaya hem ilk borçluya tebliğ olu
nur. Alacaklının, mağazanın bulunduğu yerde bir de ikametgâh 
göstermesi lâzımdır. Mağaza sahibi ve borçlu izin kararına iti
raz edebilirler. itiraz üzerine mahkeme derhal hükmünü verir. 
Hüküm alacaklı lehine ise icranın geri bırakılmasına karar veri
lemez. Ancak ilgililerin talebi üzerine tetkik mercii hüküm ke
sinleşinceye kadar tevdi olunan şeylerin satışından elde edilecek 
paranın icra veznesinde saklanmasına karar verebilir. 

A) Taşıyıcı. 

B) Hükümlerin 
uygulanma 

sahası. 
I - Taşıyıcı olmı-

yan kimseler. 

II - özel hüküm
lerin saklı 

, kalması. 
1.;:: Esas: 

2. Esasın teşmili. 

ÎKÎNCl KISIM 
Taşıma işleri ve taşıma senedi 

Birinci Ayırım 

Genel hükümler 

YEDİ YÜZ ALTMIŞ İKlNCl MADDE — Taşıyıcı, ücret 
mukabilinde yolcu ve eşya taşıma işlerini deruhde eden kimsedir. 

YEDİ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Taşıma işle
rini kendisine sanat etmeyip eşya veya yolcu taşımayı arızi 
olarak taahhüt eden kimse hakkında da bu kısım hükümleri uy
gulanır. 

YEDİ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Denizde 
taşıma işleriyle Posta idaresi, Demir ve Havayolları taşıma işle
rine mütaallik özel hükümler saklıdır. 

YEDİ YÜZ ALTMIŞ BEŞlNCl MADDE — Taşıyıcı veya 
taşıma işleri komisyoncusu, taahhüt ettiği taşıma işini icra için 
764 ncü maddede yazılı özel hükümlere tâbi olan bir müesseseye 
müracaat eder veya böyle bir müessesenin üzerine aldığı taşıma
nın icrasına iştirak ederse, kendisi de zikri geçen özel hükümlere 
tâbidir, ilgililer arasında yapılacak sözleşmeler saklıdır. 
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Bu' madde hükümleri kamyoncu, arabacı ve hamallara tatbik 

olunmaz. 
YEDÎ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE —icrası dev- C) Devletin iz

letin ruhsatına bağlı taşıma işletmeleri, mesuliyetlerinin tabak- niyle icra kılman 
kukundan önce kendi işletme tüzükleri veya özel anlaşmalar iyle taşıma işleri. 
mesuliyetlerine taallûk eden kanun hükümlerinin tamamen veya 
kısmen uygulanmasmdan kurtulamazlar. 

Şu kadar ki, bu kısımdaki hükümler çerçevesi içinde iki tara
fın yapacağı özel sözleşmeler saklıdır. 

YEDÎ YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Haksız ola- *>) Zamanaşımı 
rak alman taşıma ücretinin istirdadı hakkı dâhil olmak üzere 
taşıma sökzleşmesinden doğan bütün alacaklar, bir yılı geçme
siyle azman aşımına uğrar, 

Bu süre, eşya taşımasında eşyanın gönderilene vâki teslimi; 
yolcu taşımasında yolcunun ulaşma tarihinden başlar. 

Eşya tamamen zayi olmuş veya yolcu ulaşmamışsa zaman 
aşımı süresi, eşyanın teslimi ve yolcunun ulaşması lâzımgeldiği 
tarihten itibaren işlemeye başlar. 

Gönderen ve adına gönderilen; taşıyıcıya karşı olan hakları
nı yılı içinde istemiş olmak ve dâva hakkı eşyanın kabulü ile düş
memiş bulunmak şartiyle defi olarak her zaman dermeyan ede
bilirler. 

Eşya; taşıyıcının hile veya ağır kusurundan dolayı zail ol
muş, noksanlaşmış veya bozulmuş yahut geç teslim edilmişle ta
şıyıcının mesuliyeti hakkında yukarıki hükümler uygulanmaz. ....-.., 

ikinci Aynım 
Eşya taşıma 

YEDİ YÜZ ALTMIŞ SEKlZÎNCl MADDE — Gönderen, A) Taşıma senedi 
taşıyıcıya, talebi halinde iki nüsha olarak bir taşıma senedi ver
meye mecburdur. Fakat taşıma senedi tanzim edilmemiş olsa-
bile rıza ve muvafakatleri ve eşyanın taşıyıcıya teslimiyle söz -
leşme taraflar arasında tamam olur. 

Gönderen, taşıyıcıya, gümrük kâğıtlarını ve eşyanın taşın
ması için muhtaç olduğu diğer belgeleri vermeye mecburdur. Bu 
kâğıt ve belgelerin muntazam ve gerçeğe uygun ve kâfi olmala-
larmdan gönderen mesuldür. 

I - Tanzim 
mecburiyeti. 

YEDÎ YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE 
senedi aşağıda yazılı hususları ihtiva eder : 

1. Gönderilenin adı ve adresini, eşyanın gönderildiği yeri 
emrine şerhini; 

2. Taşınacak eşyanın cinsini, sikle t, istiap derecesi veya 
adedini, paket halinde iseler paketlere yazılan numaraları ve 
işaretleri ve ambalajın şekli ve vasfını, 

3. Gönderenin adı ve adresini; 
4. Taşıyıcının adı ve adresi; 
5. Taşıma ücreti ve ücret ödenmişse bu ciheti; 

Taşıma //"- §ekiL 
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tll - İlmühaber. 

IV - Senedin 
tesellümü. 

V - îhtirazi kayıt. 

B) Taşıyıcının 
borçları. 

I - Emre göre 
hareket. 

i. Genel olarak. 

2. Şüdinme 
barcu. 

6. Taşımanın yapılacağı süreyi; 
7. Taraflar arasında kararlaştırılan diğer hususları. 
Bu kayıtlardan birinin sehven yazımlamasından veya yanlış 

yahut hakikata aykırı olarak yazılmasından doğan zarar ve zi
yan gönderene aittir. Taşınacak eşya barut ve infilak maddele
ri gibi tehlikeli şeylerden ise bunu bildirmiyen ve ambalaj üze
rine etiket ve işaret koymıyan gönderen, bundan doğan zarar ve 
ziyanı da ödemekle mükelleftir. 

Birinci fıkrada yazılı şekil şartlarına uymıyan taşıma sene
di kıymetli evrak olarak değil ancak teselllüm ilmühaberi veya 
başka ispat belgesi olarak telâkki olunur. 

Y E M YÜZ YETMİŞİNCİ'MADDE - - Taşıma senedi tan
zim edilmemiş ise, gönderen talep ettiği takdirde, taşıyıcı, taşı
ma senedine konacak hususları ihtiva eden bir ilmühaberi imza
layıp vermeye mecburdur. 

YEDİ YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Taşıma sene 
dinin bir nüshası gönderen tarafından imza edilerek taşıyıcıya 
tevdi ve taşıma esnasında eşya ile birlikte sevkolunur. Diğer 
nüshası taşıyıcı tarafından imza edilerek gönderene geri verilir. 
Taşıma senedi emre yazılı ise taşıyıcının imzaladığı nüshanın 
cirosu vp teslimi, eşyanın mülkiyetini nakleder. 

Taşıma senedinde gösterilmiyen hususlara dayanarak, adına 
gönderilene ve taşıyıcı tarafından imza olunan emre yazılı taşıma 
senedinin hâmiline karşı, hiçbir iddia dermeyan olunamaz. 

YEDİ YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Taşıyıcı, taşı
nacak eşyayı taşıma senedine veya ayrı bir kâğıda, teslim aldığı 
zamandaki durumu hakkında ihtirazi bir kayıt koymadan kabul 
edecek olursa, dış görünüşü itibariyle hiçbir kusurları olmadı
ğını kabul etmiş sayılır; şukadar ki, eşyayı kayıtsız kabul etmiş 
olsa bile dışından anlaşılması kabil olmıyan noksanların vücu
dunu iddia ve ispat edebilir. 

YEDİ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Taşıyıcı; 
eşyanın gönderilmesinde, aldığı emre göre harekete mecburdur; 
şukadar ki, eşyanın mahiyetine, gönderileceği yerlere veya diğer 
sebeplere göre veya olağanüstü bir hal veya mücbir bir sebepten 
dolayı başka bir suretle hareket zaruri bulunuyorsa, alınan emre 
uymıyarak halin gereğine göre hareket edebilir. 

YEDİ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Taraflar
dan birisine raci olmıyan olağanüstü bir hal veya mücbir bir se
bepten dolayı eşyanın taşınması menedilmiş yahut pek ziyade 
gecikmiş olursa, taşıyıcı keyfiyeti derhal gönderene bildirmeye 
mecburdur. Bu takdirde gönderen, taşıyıcının imzaladığı taşıma 
senedi nüshasını kendisine geri vermek ve 777 nci madde gere
ğince tâyin olunacak tazminatı ödemek suretiyle sözleşmeden 
cayabilir. 
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YEDÎ YÜZ YETMÎŞ BEŞÎNCÎ. MADDE — Gönderen 

halin icabına göre 777 ve 778 nci madde hükümleri dairesinde taşı
yıcıya tazminat vermek şartiyle taşımayı durdurmak ve eşyayı 
geri almak hakkını haiz olduğu gibi; taşıma senedinin göster
diği eşyayı adına gönderildiği yazılı olan kimseden başkasına 
vermeye yahut diğer suretle tasarrufa da mezundur; 'şukadar ki, 
taşıyıcı : 

1. Eşyanın gönderildiği yere ulaştığı yahut ulaşması lâzım-
geldiği ve adına gönderilenin bunların teslimini istediği tarihten; 

2. Adına gönderilen, taşıma senedini aldığı yahut taşıyıcı
nın kendisini haberdar ettiği zamandan; 

itibaren gönderenin emirlerini icra ile mükellef değildir. 
Taşıma senedi emre yazılı ise taşıyıcı ancak kendi imzaladığı 

taşıma senedini ibraz ve teslim eden şahsın emirlerini icraya 
mecburdur. 

YEDÎ YÜZ YETMÎŞ ALTINCI MADDE — Gönderenin 
veya adına gönderilenin kararlaştırılmış şartlara aykırı olarak 
verdikleri emir veya talimat üzerine mesafe artar veya taşıma 
süresi uzarsa taşıyıcı, bu artma veya uzama nispetinde fazla üc
rete ve bu yüzden yaptığı masraf lara hak kazanır. 

YEDÎ YÜZ YETMÎŞ YEDİNCİ MADDE — İki taraftan 
birisine raci olmıyan olağanüstü haller veya mücbir sebeplerden 
dolayı sefer duraklayıp kalırsa, taşıyıcı, yaptığı masraf lan is
temek hakkına halel gelmemek üzere, ancak gidilen mesafe nis
petinde taşıma ücretine hak kazanır. 

Mücbir sebepler ve olağanüstü hallerden dolayı taşımaya baş
lanmamış ise, taşıyıcı, ücrete hak kazanmasa bile, yükletme ve 
boşaltma masraflariyle yaptığı diğer zaruri masrafları istemeye 
hak kazanır. 

YEDÎ YÜZ YETMÎŞ SEKİZİNCİ MADDE — Sefer, gön
derenin arzusiyle kesilecek olursa aşağıdaki hükümler uygula
nır: • *•• 

1. Hareketten önce taşıma durdurulacak olursa gönderen, 
kararlaştırılmış olan ücretin yarısını ve boşaltma ve yükletme 
masraflariyle taşıyıcı tarafından yapılan diğer zaruri masraf
ları; 

2. Taşıma hareketten sonra durdurulacak olursa gönderen, 
taşıma ücretinin tamamını ve yükletme ve boşaltma masraflariy
le, eşya gönderene iade olununcaya kadar taşıyıcı tarafından 
yapılan zaruri masrafları; 

ödemeye mecburdur. 
YEDÎ YÜZ YETMÎŞ DOKUZUNCU MADDE — Eşya

nın, sözleşme veya ticari taamül ile belli olan ve bunların yoklu
ğu halinde halin icabına göre münasip görülen bir süre içinde 
taşınması lâzımdır. 

YEDÎ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Eşya, önceki mad
de gereğince belli olan sürelerden sonra ulaşırsa, taşıma ücreti, 

3. 
a) 

Yeni emirler. 
İcra mükelle

fiyeti. 

b) Fazla ücret 
ve masraflar. 

4. Seferin du
raklaması. 

a) Mücbir se
bepten dolayı. 

b) Gönderenin 
arzusiyle. 

5. Taşıma süresi. 
a) Genel olarak. 

b) Gecikme. 
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f i• E w a m hasar-
fardan dolay* 

mesuliyet, 
t. Q«n§l olarak. 

. özel KükütnUr. 
&) Mesuliyetin 

başlangıcı. 

#; Mtsuliyatin 
tehdidi 

mUrdvn dolay® 
mmdit/*& 

3. Toeminat.. 
m) 

geciken süre ile mütenasip, olarak indirilir. Gecikme süresi, söz
leşme ile belli olan sürenin iki mislini geçerse taşıma ücreti ta
mamen düşmekle beraber taşıyıcı, bu yüzden doğan sarar ve zi
yandan mesul olur. 

Taşıyıcının mesul olmıyacağma dair sözleşmeye konulacak 
şart bâtıldır.. • 

Taşıyıcı, gecikmenin, gönderen veya adına gönderilenlerin 
fiillerinden veya mücbir veya olağanüstü bir sebepten doğduğu-
mı ispat ederse, bu gecikmeden mesul olmaz. 

Taşıma vasıtalarının yokluğu veya yetersizliği, gecikme için 
mazeret sebebi olamaz. 

YEDÎ YÜZ SEKSEN BÎRÎNCÎ MADDE — Taşıyıcı eşya
nın kendisine teslim edildiği tarihten adına gönderilene teslim 
olunduğu tarihe kadar geçen süre içinde; uğradığı zıya ve ha
sardan mesul olup aksine konulan şartlar bâtıldır. Ancak taşı
yıcı zıya ve hasarın .* 

1. Kendi kusurundan doğmıyan olağanüstü bir hal veya 
mücbir sebepten; 

2. Eşyada zaten mevcut noksan ve ayıplardan, yahut eşya
nm mahiyetinden veya ambalajın fena yapılmasından; 

3. Gönderen veya adına gönderilenin fiilinden yahut ver
dikleri emir ve talimatın tatbikmdan; 

tleri geldiğini ispat edecek olursa mesuliyetten kurtulur* 
Zıya ve hasar ancak üç numaralı fıkrada yazılı bulunan hal

den doğmuş ise, mal tamamen zayi olsa dahi taşıyıcı ücretinin 
tamamına hak kazanır. 

Taşman eşyanm bir kısmı telef olmuş ise taşıyıcı, kalan kıs
mın ücretini almak hakkmı haizdir. 

YEDÎ YÜZ SEKSEN ÎKÎNCÎ MADDE — Taşıyıcının, 
• eşyanm taşınmasından doğan mesuliyeti; bunların taşınmak üze
re teslimleri tarihinden başlar. 

YEDÎ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Tagıyı«ı, ta
şıma esnasmda mahiyetleri icabı hacim ve, tartıları azalan eşya
dan dolayı mesuliyetini, yüzde belli bir miktarda iptidaen tâyin 
ve tahdit edebilir. Eşya paketlere bölünmüş ise bu mesuliyet her 
biri için ayrıca tahdit'edilebilir. 

Gönderen veya adına gönderilen; noksanın, eşyanın mahiye* 
tinden doğmayıp diğer bir, sebepten ileri geldiğini, hal ve olayla
ra göre noksanın tahdit edilen miktara baliğ olamıyacağını, is
pat ederse mesuliyetin tahdit edilmiş olması hükümsüz kalır. 

YEDÎ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Taşıyıcı; 
taşman eşyanın adına gönderilene teslimine kadar kendi yerine 
geçen bütün taşıyıcıların ve kendisine yardım edenlerin yahut 
eşyanm taşınmasını kendilerine bıraktığı kimselerin fiil ve ku
surlarından mesuldür. 

YEDÎ YÜZ SEKSEN BEŞÎNCÎ MADDE — Ziyadan do
ğan-sarar; taşıma senedine geçirilen değere, değer taşıma nene-
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dinde gösterilmemiş ise aynı cins ve vasıftaki eşyanın, teslim edi
lecek yerdeki değerlerine göre tâyin olunur. 

Hasardan doğan zarar, eşyanın teslim edileceği yerde hasar
dan önceki değeri ile hsardan sonraki değeri arasında mevcut 
farka göre tesbit edilir. 

YEDÎ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Eşyanın zı
yaı veya bozulması halinde taşıyıcı, kendisine beyan ve tarafın* 
dan kabul edilmiş olan değerlerini tanzim eder. Yolcuların ma
hiyet ve değerlerini beyan etmiyen taşıyıcıya tevdi ettikleri eş
yanın ziyamdan doğacak zarar, her hâdisede halin icabına göre 
tâyin ve tesbit olunur. 

Taşıyıcı kendisine tevdi olunurken beyan edilmemiş olan 
kıymetli eşya, para, kıymetli evrak ve diğer vesikaların hasar 
ve ziyamdan mesul olmaz; bununla beraber bu gibi hallerin hep
sinden taşıyıcının hilesi veya ağır kusuru varsa zararın tama 
mini tazmine mecbur olur. 

YEDÎ YÜZ SEKSEN YEDÎNCÎ MADDE — Taşıyıcı aley
hine açılacak tazminat dâvaları, birinci veya sonuncu taşıyıcı 
aleyhine ikame edilmek lâzımdır. Bu dâvanın, aradaki bir ta
şıyıcı aleyhine ikame olunabilmesi için; zıya ve hasarın bu taşı
yıcının taşıdığı zaman içinde meydana geldiğini ispat etmek 
şarttır. 

Bir taşıyıcı mesul olmadığı fiillerden dolayı tazminat verir 
veya bu yüzden aleyhine dâva açılırsa, doğrudan doğruya kendi
sinden Önce gelen taşıyıcıya yahut esasen mesul olmaları lâzım-
gelen aradaki taşıyıcılara rücu hakkı vardır. 

Ziya ve hasradan dolayı mesul olması lâzımgelen taşıyıcı tâ
yin edilemediği takdirde, vâki olan zarar, bütün taşıyıcılar ara
sında her birinin taşıma ücretindeki hissesiyle mütenasip olmak 
üzere bölünür. Bununla beraber zıya ve hasarını, eşyayı kendisi 
taşıdığı zaman içinde vâki olmadığını ispat eden taşıyıcı tazmin 
edilecek zarara iştirak etmez. 

YEDÎ YÜZ SEKSEN SEKÎZÎNCÎ MADDE -
ücretinin ödenmesi ve eşyanın kayıtsız ve şartsız kabulü, taşıyı
cı aleyhine açılacak dâva hakkını düşürür. Bununla beraber 
taşınan eşyanın kabulünden önce hasar Veya noksanı mahkeme
ce tâyin edilen bilirkişi marifetiyle tesbit ettirilmiş ise adına 
gönderilenin taşıyıcıya karşı dâva hakkı düşmez. 

Eşya kabul edildiği sırada, bir kısmının ziyamı veya hasa
rını anlamak mümkün değilse, kabulden taşıma ücretinin Öden
mesinden sonra dahi; 

1. Zıya ve basarın eşyanm taşıyıcıya tevdii ile adına gönde
rilene teslimi arasındaki zaman içinde vâki olduğunu ispat et
mek; 

2. Zararın anlaşılmasını mütaakıp ve eşyanm kabulünden 
itibaren nihayet sekiz gün içinde bilirkişi marifetiyle eşyanın 
tetkik ve muayenelerini talep etmek; 

Şartiyle taşıyıcı aleyhine dâva açmak hakkı »akli-kalır. Nok-

•âildiği h&lhrd*. 

>; Fo#mın*f 
iâvaUm. 

d) Dâvehakbı* 
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III - Adına gön
derilene teslim. 

1. Bildirme borcu. 
a),, Ağma gönçle--

rîlme^ kar§% 

b) Gönderene 
karşı. 

II - Adına gönde
rilenin hakları. 

3. Adına gönde
rilenin borçları. 

a) Ödeme. 

san veya hasar kendi hilesinden yahut ağır kurusundan doğmuş 
ise taşıyıcı, dâva hakkının düştüğünü iddia edemez. 

YEDİ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Taşıyı
cı taşman eşya yerine ulaşınca derhal adına gönderilene haber 
vermeye mecburdur. 

YEDÎ YÜZ DOKSANINCI MADDE— Taşıyıcının, 
adına gönderileni bulamaması veya adına gönderilenin eş
yayı kabul etmemesi veyahut kabulde gecikmesi, adına gönderi
len ile taşıyıcı arasında bir ihtilâf çıkması yahut tesellüme mâni 
diğer bir sebebin çıkması hallerinde; taşıyıcının, keyfiyeti he
men gönderene bildirmesi ve cevabını beklemesi lâzımdır. 
Keyfiyeti gönderene bildirmek mümkün olmaz, veya gön
deren cevabı vermekte gecikir, yahut icrası mümkün olmıyan 
bâzı talimat verirse, taşıyıcı, eşyanın yediemine teslimi için eş
yanın ulaştığı yerdeki mahkemeye müracaat edebilir. Bu kabîl 
eşyanın mâruz olduğu tehlike ve zarar, gönderene aittir. Eşya 
çabuk bozulan cinsten ohıj) aşağıdaki fıkraya göre keyfiyet 
gönderene bildirilinceye kadar zarar ve tehlikenin vukuu mel
huz işe, taşıyıcı Borçlar Kanununun 92 nci maddesi hükmüne 
uyarak hareket eder. Eşya zikredilen madde gereğince satıldı
ğı takdirde, taşıyıcı taşıma ücretiyle yaptığı masrafları bedelden 
istifa eder. Taşıyıcı imkân halinde ve en kısa bir müddet içinde 
gerek göndereni ve gerek adına gönderileni keyfiyetten haber
dar etmeye mecburdur. Aksi takdirde kendisinden zarar ve zi
yan talep olunabilir. 

Birinci fıkrada beyan olunan hallerde taşıyıcı taşınan eşya 
sahibinin menfaatlerini muhafaza hususunda sürat ve basiret.ile 
harekete mecburdur. Aksi halde eşya sahibinin bu yüzden uğ
radığı zararları tazminle mükellef olur. 

YEDÎ YÜZ DOKSAN BÎRÎNCÎ MADDE — Taşıyıcı eş
yanın ulaşmasından önce, bunların muhafazası hususunda adına 
gönderilen tarafından kendisine verilecek talimatı icraya mec
burdur. Adına gönderilen, eşyanın ulaşmasından ve taşıma se
nedini veya bunun yerini tutan ilmühaberi hâmil ise eşyanın 
ulaşması gereken günden sonra gerek kendi gerek üçüncü kişi
ler lehine olarak taşıma sözleşmesinden doğan bütün hakları 
zarar ve ziyan dâvası dâhil olduğu halde, taşıyıcıya karşı kulla
nılabilir ve beyan edilen zamandan itibaren taşman eşyanın 
kendisine teslimini ve taşıma senedinin taşıyıcıdaki nüshasının 
geri verilmesini istıyebilir. 

Emre yazılı bir taşıma senedinin hâmili, adına gönderilen 
sayılır. 

YEDİ YÜZ DOKSAN ÎKÎNCÎ MADDE - Taşıma ücre
tiyle ardiye ve sair masrafların, aksine sözleşme olmadığı tak
dirde, teslimi şart edilen yerde, eşyanın kabulünden sonra, ta-
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sıma senedine göre adına gönderilen tarafından verilmesi lâzım
dır. 

YEDİ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Taşman şey- Jı) Jevdi. 
leri almak üzere müracaat eden kimse, 792 nci maddede gösteri
len borçlarını vermiyecek olursa, taşıyıcı, eşyayı teslime mecbur 
değildir; şu kadar ki, borcun miktarında' ihtilâf çıkarsa, adına 
gönderilen borçlu olduğunu kabul ettiği miktarı öder vê  aradaki 
farkı da muteber bir bankaya yahut notere yahut emin bir yere >; r r*.,< 
tevdi ederse, taşıyıcı eşyayı teslime mecbur olur. Taşıyıcı, nama 
veya emre yazılı olan ve tarafından imza edilen taşıma senedinin 
ikinci nüshası kendisine geri verilmedikçe taşınan eşyayı teslime 
mecbur değildir, 

YEDİ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE— Taşıyıcı,. I Hapis haki 
taşıma sözleşmesinden doğan bütün alacaklar için eşyayı hapis 
hakkını haizdir. Taşıyıcı birden çok ise, son taşıyıcı evvelkile
rin haklarını kullanır. Adına gönderilenin 793 neü madde ge- . * 
reğhıce emin bir yere tevdi-etmiş olduğu para, taşıyıcının hapis 
hakkı noktasından eşya hükmündedir. 

YEDİ YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Eşyanın tes- 5. Muayene. 
İlmi sırasında hasara uğradığına delâlet edecek dışardan hiçbir 
alâmet ve işaret bulunmasa dahi, adına gönderilen, bmılarm hal 
ve vasıflarını taşıyıcının önünde derhal ve bizzat muayene et
mek yahut tesellüm yerindeki mahkeme marifetiyle muayene 
ettirmek hakkını haizdir. Aynı hakkı taşıyıcı da haizdir. 

Masraflar, muayeneyi istiyen tarafa aittir. Bununla bera
ber bu suretle adına gönderilenin ödemiş olduğu masraflar, esa- , ..!?> 
sen taşıyıcıya ait ve raci bir zıya veya hasardan doğmuş ise bu 
masrafları, adına gönderilen, taşıyıcıdan istifa edebilir. 

YEDİ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Birinci taşı
yıcıdan sonra gelen taşıyıcılar, taşınacak eşyayı ve taşıma sene
dini tesellüm ettikten sonra doğacak bütün borçlarda önceki ta
şıyıcı yerine geçerler. Bunlar taşıma senedine, yahut diğer kâ
ğıda kendilerine teslim olunan eşyanın ne halde bulunduklarını 
getirtip tesbit ettirebilirler; bu hükme uyulmadığı takdirde 772 
nci madde hükümleri tatbik olunur. 

YEDÎ YÜZ DOKSAN YEDlNCl MADDE — Son Jaşıyıcı, 2. Mesuliyeti. 
kendisinin yahut kendisinden evvelki taşıyıcıların veyahut gön* 
derenin alacağını istifa veya emin bir yere tevdiini talep etmek
sizin taşınan eşyayı teslim ederse, gönderenin ve kendisinden 
evvelki taşıyıcıların sarf ettikleri yahut alacaklı bulundukları 
paralardan dolayı onlara karşı mesuldür. Fakat bu paralardan ' ' 
dolayı adına gönderilene mürcaat hakkı bakidir. - ;> 

IV - Birden çok 
taşıyıcılar. 

1. Borçları. 
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Üçüncü Ayırım 

A) Talimatlm*. 

M) $eferm 
âuntlmam, 

6) Seferin â& 
paklaman» 

X>) Seferin 
gecikmesi. 

I - Hareketin 

%'olcu tapum 

YEDİ YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Yolcular, 
taşıyıcılar tarafından iç hizmetleri tanzim için konmuş olan usu! 
•e talimatı ihlâl etmemekle mükelleftirler. 

YEDİ YÜZ DOKSAN. DOKUZUNCU MADDE — Sefer, 
taşıma sözleşmesinin akdinden sonra ve hareketten evvel durdu* 
ralursa aşağıdaki hükümler uygulanır: 

1. Yolcu belli vakitte hareket, yerinde hazır bultmmıyaeak 
olursa* mütaakıp vasıta ile seyahat hakkım haizdir. Yolcu seya
hat etsin etmesin ücreti tamamen ödemeye mecburdur. • 

2. Yolcu seferden vazgeçmiş olsa dahi ücretin tamamım 
vermesi lâzımdır, 

3. Sefer; ölüm, hastalık veya buna benzer diğer mücbir bir 
engelden dolayı durmuşsa «özleşme tazminatsız olarak kendili
ğinden hükümden düşer. 

4. Taşıma araçları ile ilgili olan olağanüstü hal veya müc
bir bir sebepten yahut iki tarafın da kusurları olmaksızın seyahati 
engelli veya tehikeli kılan sair sebeplerden dolayı sefer yapıla
mamışsa sözleşme, hiçbir tarafın tazminat vermek mecburiyeti 
olmaksızın kendiliğinden hükümden düşer. Şu kadar ki, taşıyı
cı ücretini peşin almış ise geri vermeye mecburdur. 

5. Sefer taşıyıcının fiili veya kusuru yüzünden durmuşsa, 
yolcu verdiği ücreti geri alabileceği gibi tazminat da istiyebi-
îir. 

SEKİZ YÜZÜNCÜ MADDE — Sefer, taşıma sözleşmesi
nin akdinden ve hareketten sonra duraklıyacak olursa sözleşme
de bu hususta bir açıklama olmadığı takdirde aşağıdaki hüküm
ler uygulanır : 

1. Yolcu kendi arzusu ile yol üzerinde bulunan bir yerde se
yahatten vaz geçecek olursa ücretin tamamını ödemeye mecbur
dur. 

2. Taşıyıcı sefere devamdan vazgeçer veyahut onun kusuru 
yüzünden yolcu yol üzerinde bulunan bir yerde kalmaya1 mecbur 
olursa seyahat ücreti vermesi lâzımgelmez. Ücreti önce ödenmiş 
işe tamamını geri alabileceği gibi zarar ve ziyan da istiyebilir. 

3. Sefer, yolcunun şahsını veyahut taşıma aracını ilgilen
diren olağanüstü veya mücbir bir sebepten dolayı duraklıyacak 
olursa, ücret, gidilen mesafe ile mütenasip olarak verilir. Bu 
halde hiç bir taraf diğerine tazminat vermeye mecbur değildir. 

SEKİZ YÜZ BİRİNCİ MADDE — Hareket gecikecek 
olursa yolcu, zarar ve ziyan talep edebileceği gibi; yapılmakta 
olan kara seyahatinde gecikme iki günü aşaT veya gecikme yü
zünden yolcunun seyahatten beklediği fayda kalmaz ise sözleş
meden cayabilir ve ödediği ücreti de geri istemek hakkını hsis-
dir. 
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. Zaruri §$b$p* 
Ur yÜBÜndsn. 

Gecikme olağanüstü veya mücbir sebepten ileri gelmiş ise 
zarar ve ziyan lâzımgelmez. 

SEKÎZ YÜZ ÎKlNCİ MADDE — Taşıyıcı, sefer esnasında // • 3*fw 
tarifesine girmiyen bir yerde durur veya tâyin etmiş olduğu yol- «•aaımda. 
dan başka bir yerde durur veya tayin etmiş olduğu yoldan başka i* Yol değip 
bir yolu takip eder yahut diğer bir suretle ve kendi fiili yüzün- ftmt, 
den gidilmesi kastolunan yere ulaşması gecikirse, yolcunun söz
leşmeden caymaya ve tazminat istemeye hakkı vardır, 

Taşıyıcı, yolculardan başka eşya ve diğer şeyler de naklet
mekte ise bu eşyaları boşaltmak için gereken zaman kadar kal
mak b&kkına sahiptir. 

Bu madde hükümleri sözleşmede aksine açık hüküm yoksa 
caridir. 

SEKİZ' YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sefer; Hükümetin em
rinden, araba, kamyon veya her hangi bir taşıma aracının tamiri 
zaruri olmasından veya ansızın çıkıp seyahate devamı tehlikeli 
kılan bir halden dolayı gecikmiş ise, iki taraf arasında-özel bir 
anlaşma olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır: 

1. Yolcu engelin kalkmasını ve tamiratın sonunu beklemek 
istemez ise, taşıma ücretini gidilen mesafe ile mütenasip olarak 
ödedikten sonra sözleşmeden cayabilir, 

2. Yolcu, taşıma aracının hareketini beklemeyi tercih ede-
cek olursa, kararlaştırılmış ücretten fazla bir şey vermeye mec
bur olmaz. Fakat taşıma ücretinde yemek de dâhil ise durma 
müddetince yemeğini yolcu tedarik eder, 

SEKÎZ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yolcu, bagajı ve 
zati şeyleri için, aksine sözleşme yoksa, ayrı ücret vermeye 
mecbur değildir. Taşıyıcı, yolcu eşyasının zıya veya hasara uğ
ramasından dolayı 781 ve 786 ncı maddelerde beyan edilen hü
kümler dairesinde mesuldür. 

Yolcunun yanında alıkoyduğu şeylerden, taşıyıcı mesul de
ğildir. 

SEKİZ YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Taşıyıcı, seyahat ücre
tini ve sefer esnasında yolcuya verdiği erzak bedellerini istifa 
için bagajım hapis hakkını haizdir. 

SEKtZ YÜZ ALTINCI MADDE — Sefer esnasında yolcu
ların kazaya uğramaları halinde bu kazanın, taşıyıcının kendi 
fiil veya kusurundan ileri geldiği yahut fiillerinden mesul oldu
ğu kimselerin buna sebebiyet verdiği ispat olunmadıkça taşıyı
cı mesul olmaz. Ancak, kaza, mücbir veya olağanüstü bir hal
den doğmuş olsa bile, taşıyıcı, bu halden önce kazanın meydana 
gelmesine sebep olan bir kusur işlemişse mesul olur, 

SEKİZ YÜZ YEDİNCİ MADDE — Yolcu, sefer esnasında m Tokum® 
Ölürse, taşıyıcı, mirasçıların menfaatlerini korumak için yolcuya Ölümü* 
ait bagaj ve eşyaları ilgililerine teslim edinciye kadar bunların 
iyi muhafazalarına ait tedbirleri almaya mecburdur. 

Ölünün yakınlarından biri orada mevcut ise, işbu nmamelff* 

M) Bagaj. 
I - Ta§%y%ct^m 

mimliytti. 

II - Tapı/temm 
hapis hakkt. 

W) Taştytesnm 
mesuliyeti. 
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J5J Hükümleri, 
1 - ihtimam, 

leri denetleme maksadiyle müdahale ve taşıyıcıdan adı geçen eş
yaların kendi elinde bulunduğuna dair bir beyanname talep ede
bilir. 

Dördüncü Ayırım 

f - Taşıma işleri komisyonculuğu 

A) Tarifi. SEKİZ YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Ücret mukabilinde 
kendi namına ve bir müvekkil hesabına eşya taşıtmayı sanat it
tihaz etmiş olan kimseye taşıma işleri komüsy oncusu denir. 

Bu ayırımdaki özel hükümler baki kalmak şartiyle, komis
yon sözleşmesi ve eşyanın taşınmasına ait hususlarda, taşıma 
sözleşmesi hakkındaki hükümler uygulanır. 

SEKİZ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Komüsyoneu, taşı
ma sözleşmesi hükümlerini yerine getirmekte ve bilhassa taşıyıcı
ları ve ara komüsy oncuları seçmekte, tedbirli bir tacir gibi ha
reket etmeye ve müvekkilinin menfaatlerini korumaya ve tali? 
matına uymaya mecburdur. 

Komüsyoneu, taşıyıcı ile sözleştiği miktardan fazla taşıma 
ücretipi müvekkili hesabına geçiremez. 

764 ncü maddede yazılı özel hükümlere tâbi olan müessese^ 
lerden istifade eden komüsyoneu, bu müesseselere karşı rücu hak
kını kendi kusurundan ötürü zayi etmiş ise, rücu hakkı olmadı
ğından dolayı mesuliyetten kurtulamaz. 

SEKİZ YÜZ ONUNCU MADDE — Komüsyoncunun de
ruhte ettiği iş kendi namına bir taşıyıcı seçerek taşıma sözleşmesi 
yapmaktan ibaret ise eşyayı taşıyıcıya teslim ettikten sonra üc
retini istemeye hakkı vardır. Diğer hallerde taşıma sözleşmesi 
hakkındaki hükümler uygulanır. 

SEKİZ YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — Komüsyoneu, taşı
nan eşyaya gerçekten veyahut taşıma senedini veya jürine geçe
cek ilmühaber yahut eşyanın bir mağaza veyahut antrepoya 
tevdi edildiğni bildiren makbuz kâğıdını hâmil olmak suretiyle 
hükmen zilyed ise, bu eşyanın taşıma masrafı, komisyon ücreti 
ve avanslarından dolayı eşya üzerinde hapis hakkı vardır. 

SEKİZ YÜZ ON İKİNCİ MADDE — Eşyanın taşınma
sına birbiri arkasına birden çok komüsyoneu aracılık ettiği tak
dirde, sonuncu olarak aracılık eden komüsy oncular, kendilerin
den önceki komüsy oncuların haklarını ve bilhassa onların taşman 

• eşya üzerindeki hapis haklarını kullanmaya mecburdurlar. 
Bir komüsyoncunun alacağı kendisinden sonra gelen komüs

yoneu tarafından temin edilecek olursa, önce gelen komüsyon-
;.,.,,.,.,. ,,..;••; c.unun hapishakkı ondan sonraki komüsy oncuya geçer. 

V - Halefiyet. SEKİZ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Komüsyoneu taşı
yıcının ücretini ödediği takdirde, onun hakları kendisine geçer. 

II - Ücret hakkı. 

III - Hapis hakkı. 

IV'^Birden ziyar
ete komüsyoneu. 



•-SEÖZ-YÜZ OK ÖÖRDÜNOÜ MADDE — Aksine söz- VI - Komüsyoncu, 
leşme olmadığı takdirde konıüsyoncu eşyayı kendi araç Ve 'adara- nun taşıma işini 
lan yahut kendi yerine geçen taşıyıcılarla taşıyabilir. Bu halde üzerine almasr. 
komüsyoncu taşıyıcı sayılır. 

Komüsyoncu taşıma senedini veya ilmühaberini kendi adına 
tanzim edip vermiş veya kendisiyle müvekkili arasında taşıma 
ücreti ve bütün masraflara karşılık olarak kesin bir para tâyin 
edilmiş ise komüsyoncu taşıyıcı sayılır. 

SEKİZ YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Komüsyoncunün 
mesuliyeti, eşyanın adına gönderilen tarafından teslim alındığı 
tarihten bir yıl geçmekle sakıt olur. 

Taşınması taahhüt olunan eşya tamamen zayi olmuş ise hak
kın düşme süresi zikredilen eşyanın teslimi lâzımgeldiği tarihten 
başlar. , 

Eşya; komüsyoncunün hilesi veyahut ağır kusurundan dolayı 
kaybolmuş, eksilmiş veya bozulmuş yahut geç teslim edilmiş 
ise, komüsyoncunün mesuliyeti, yukarda yazılı olan özel süreler 
içinde düşmez. 

VII - Dâva hak
kının düşmesi. 

DÖRDÜNCÜ KÎTAP 
Deniz Ticareti 

Birinci Bölüm 
Gemi 

BİRİNCİ KISIM 
Genel Hükümler 

SEKÎ2; YÜZ ON ALTİNCİ MADDE — Adı, tonilâtosu ve 
kullanma amacı ne olursa olsun, denizde kürekten başka aletle 
yola çıkabilen her araç,« gemi sayılır ». 

Menfaat sağlamak maksadına tahsis edilen her gemi, kimin 
tarafından ve kimin nam veya hesabına ve hangi maksatla kul
lanılırsa kullanılsın, « Ticaret gemisi » sayılır. 

BEKİZ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Tekne, genel do
natım, makine, kanaz gibi esas kısımları bakimlârındantüzük-
lerince i testeit olunmuş nitelikleri haiz bulunmaması yüzünden 
deıiizin rizikolarına dayanamayacak durumda olan bir gemi 
<< denize'elverişli »sayılmaz. 

«Denize elverişli »olsa dahi yükleme durumu, yakıtı, ku
manyası, gemi adamlarının yeterliği ve sayısı bakımlarından tü-
ziâ&tin^B'tesbit olunmuş nitelikleri haiz bulunmaması yüzün
den, yapacağı yolculuğun normal rizikolarına karşı koyamıya-
eâk durumda olan gemi « yola elverişli » sayılmaz. 

A) Tarifler. 
I - Gemi. 

Ticaret gemisi. 

II - Denize elve~ 
rişli gemi; yola 
elverişli gemi. 



— Ğ20 — 

III - Tamir kabul 
itmez gemi; tami
ri değmez gemi. 

IV - Bağlama 
limanı. 

V - Avrupa 
limanlan. 

VI - Gemi adam
ları. 

B) Hükümlerin 
uygulanma 

sahası. 

Denizde Can ve Mal Koruma hakkındaki Kanunun hüküm
leri saklıdır. 

SEKİZ YÜZ ON SEKİZİN MADDE — Bu kanunun uygu
lanması bakımından, denize elverişli sayılmıyan bir gemi : 

1. Tamiri hiç mümkün değil veya bulunduğu yerde tamir 
edilemeyip de tamiri kabil olabilecek bir limana da götürülemez 
ise, « tamir kabul etmez gemi»; 

2. Tamir masrafı geminin, eski hali ile yeni hali arasındaki 
değer farkı gözetilmeksizin, önceki değerinin dörtte üçünü aşar
sa, « tamire değmez gemi »; 

Sayılır. 
önceki değer; denize elverişsizlik bir yolculuk sırasında 

meydana gelmişse geminin yolculuğa çıkarken haiz olduğu de
ğerden; diğer hallerde ise, gemi denize elverişsiz hale gelmeden 
önce haiz olduğu veya münasip tarzda donatılmış olsaydı haiz 
olabileceği değerden ibarettir. 

Geminin « tamir kabul etmez » veya « tamire değmez » hali 
mahkemece mahkûmiyet karariyle tesbit olunur. 

SEKİZ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Geminin işle
tildiği liman, « bağlama limanı » sayılır. 

SEKÎZ YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Bu kanunda Avrupa 
limanları ile Avrupa dışı limanları ayrı tutan hükümlerin uy
gulanmasında Akdenizin ve Karaclenizin bütün limanları Av
rupa limanlarından sayılır. 

Süveyiş Kanalının tamamı Süveyş'e kadar Akdenizden sa
yılır. 

SEKİZ YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Kaptan, 
gemi zabitleri, tayfalar ve gemide istihdam edilen diğer kimseler 
«gemi adamlarından» sayılır. 

SEKİZ YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — özel kanuni 
kaideler saklı kalmak üzere bu kanunun hükümleri ticaret gemi
leri hakkmda uygulanır. 

Ancak : 
1. Donatanm gemi adamlarından birinin kusurundan doğan 

mesuliyetine mütaallik 947 rıci madde ile 948 nci maddenin 3 sa
yılı bendi hükümleri ve bu kitabın gemi, kaptan ve gemi alacak
lıları hakkındaki bölümleri ile deniz ödüncü, çatma, kurtarma ve 
yardım hakkındaki kısımları; yatlar, denizci yetiştirme gemileri 
gibi menfaat sağlamak maksadına değil de münhasıran gezinti, 
spor, eğitim, öğretim ve ilim işlerine tahsis edilmiş gemilere ; 

2. Donatanın gemi adamlarından birinin kusurundan doğan 
mesuliyetine mütaallik 947 nci madde ile 948 nci maddenin 3 
ncü bendi hükümleri; çatma, kurtarma ve yardıma dair kısım
larla tahdit edilen mesuliyete mütaallik 1236 ncı maddenin son 
fıkrası hükmü münhasıran bir âmme hizmetine tahsis edilen 
Devlet gemileriyle donanmaya bağlı harb ve yardımcı gemilerine; 

3. Bayrak* gemi sicili ve yapılmakta olan gemiler üzerindeki 
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haklara mütaallik hükümler; yabancı bir devlet veya onun uy
ruğu hesabına Türkiye'de inşa olunan gemilere, 

Dahi uygulanır, 

ÎKlNCl KISIM 
Bayrak 

SEKİZ YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ 
gemisi Türk Bayrağı çeker. 

MADDE Her Türk A) Bayrak çek
mek hakkı. 
I - Şartı. 

Yalnız II • Türk gemisi SEKÎZ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE -
Türk vatandaşlarının malı olan gemi Türk gemisidir. 

Türk kanunları uyarınca kurulup da bir Türk ticaret sici
line tescil edilmiş ticaret ortaklıklarının malı olan gemi; bütün 
ortakları Türk vatandaşı olmak, ortaklık anonim veya paylara 
bölünmüş bir komandit ortaklık ise pay senetleri nama yazılı ve 
payların devri yönetim kurulunun iznine bağlı bulunmak şartiyle 
Türk gemisi sayılır. 

SEKÎZ YÜZ YÎRMÎ BEŞİNCİ MADDE — Bir yabancı, III - Geminin Türk 
Türk gemisinin tamamına veya payına sahip olur veya 824 ncü gemisi-niteliğini 
maddede yazılı ve gemi maliki olan bir ticaret ortaklığına ortak kaybetmesi. 
sıf atiyle girerse o gemi Türk gemisi niteliğini kaybeder. *• Genel olarak. 

SEKİZ YÜZ YlRMl ALTINCI MADDE — Gemi payının 2. özel haller. 
sahibi Türk vatandaşlığını kaybeder veya bir Türk vatandaşının Müşterek donatan-
mah olan gemi payı temlikten başka bir suretle yabancıya geçerse, larm salâhiyetleri 
gemi bir yıl Türk Bayrağını çekebilir. 

Birinci fıkrada yazılı hâdisenin vukuundan itibaren altı ay . , 
geçtikten sonra diğer müşterek donatanların talebi üzerine, sicil 
memurluğunca kendilerine, gemi payını, sahibinin hesabına açık 
artırma yolu ile sattırmak salâhiyeti verilir. Böyle bir talepte 
bulunulup bulunulmıyacağı hakkında müşterek donatanlar oy ço
ğunluğu ile karar verirler; oylar gemi payları büyüklüğü nispe
tinde hesap olunur. Artırmaya, talepte bulunmuş olanlar dahi 
girebilirler. Üstünde bırakılma yalnız Türk vatandaşına yapı
labilir. , 

Yukardaki hükümler ancak, diğer müşterek donatanların ge
mi payları en az geminin üçte ikisine baliğ olduğu takdirde uy
gulanır. 

SEKİZ YÜZ YlRMl YEDÎNCl MADDE — Geminin Türk 
bayrağını çekmek hakkı gemi tasdiknamesi ile ispat olunur. 

Gemi tasdiknamesi alınmadıkça Türk Bayrağını çekmek hak
kı kullanılamaz. 

Gemi tasdiknamesi veya bunun sicil memurluğunca tasdik 
edilmiş bir hulâsası yolculukta daima gemide bulundurulur. 

SEKİZ YÜZ YlRMl SEKÎZÎNCÎ MADDE — Türkiye dı
şında bulunan bir gemi Türk vatandaşının mülkiyetine geçmek 
suretiyle Türk Bayrağını çekmek hakkını elde ederse mülkiyetin 

B) 
I 

II 

Hakkın isbatı. 
Gemi tasdik- : 
namesi. 

- Bayrak tat" 
diknamesi. 
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27/ - Muafiyet. 

O) Geminin adı. 
I - Seçme. 
serbestisi 

II - Tekne üzerine 
yazılma mecbu

riyeti. 

D) Ceza 
hükümleri. 

I - Cezayı müstel-
zim fiiller. 

1. Hakk/ı olmadan 
Türk Bayrağı 

çekmek. 

2. Tasdiknameyi 
almadan Türk 
Bayrağım çek

mek. 

3. Tasdiknamenin. 
gemide bulundurul

maması ve gemi 
adının yazılma

ması. 

4. Harb gemileri 
ö^ina]ç, bayrak 

Çekfme^nek'. 

intikali sırasında geminin bulunduğu yerdeki Türk konsolosu 
tarafından Türk bayrağını çekmek hakkına dair verilecek 
« bayrak tasdiknamesi » gemi tasdiknamesi yerine geçer. Bay
rak tasdiknamesi, tanzim edildiği günden itibaren ancak bir yıl 
için muteberdir; yolculuk, mücbir kuvvet yüzünden uzarsa bun
dan daha fazla bir süre kullanılabilir. 

Bir Türk limanında inşa edilmiş olup da diğer bir limana 
götürülecek yeni bir gemiye ait bayrak tasdiknamesi bu ilk yol
culuk için muteber olmak üzere, inşa limanındaki sicil memurlu-
ğunca tanzim edilir. 

Bir Türk. limanı bağlama limanı olarak kararlaştırılmışsa, 
bayrak tasdiknamesini tanzim eden makam bunu bağlama lima
nındaki sicil memurluğuna bildirir. 

SEKİZ YÜZ YÎBMÎ DOKUZUNCU MADDE •— On sokiz-
gros tonilâtodan ufak gemiler gemi siciline kayıt edilmeksizin 
ve gemi tasdiknamesini almaksızın da Türk bayrağını çekebilir
ler. 

SEKİZ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Geminin ilk Türk 
mâliki, gemiye dilediği adı vermekte serbesttir, şu kadar ki, se
çilen ad iltibasa mahal bırakmıyaeak surette başka gemilerin ad
larından farklı olmalıdır. 

(remi adının değiştirilmesi, Başbakanın iznine bağlıdır. 
SEKÎZ YÜZ OTUZ B l R Î ^ C l MADDE — Sicile kayıtlı 

bir geminin bordalarının her iki tarafına adı, kıçına da adı ile 
bağlama limanı; silinmez, bozulmaz ve çok okunaklı harflerle 
yazılır. 

SEKÎZ YÜZ OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — 823 - 826 ncı 
maddelerin hükümlerine göre hakkı olmadan Türk Bayrağım 
çeken geminin kaptanı dört yüz liraya kadar ağır para cezası 
veya altı aya kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. Geminin suç
luya ait olup olmadığı gözetilmeksizin müsaderesine de karar 
verilebilir. 

SEKÎZ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir gemi 827 
ve 828 nci maddelere aykırı olarak Türk Bayrağını çekerse, kap
tan 100 liraya kadar hafif para cezası veya bir aya kadar hafif 
hapis cezasiyle cezalandırılır. 

SEKÎZ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 827 ncı 
maddenin son fıkrasına aykırı olarak gemide tasdiknamenin aslı 
veya tasdikli hülâsası bulunmaz yahut 831 nci madde hükmü 
yerine getirilmezse, kaptan, elli liraya kadar hafif para cezası 
veya on beş güne kadar hafif hapis cezasiyle cezalandırılır. 

SEKÎZ YÜZ OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Harb gemileri 
ve sahil istihkâmları önünde veya Türk limanlarına girerken 
ticaret gemisine bayrak çekmiyen kaptan, elli liraya kadar hafif 
para cezası veya on beş güne kadar hafif hapis ile cezalandırılır, 
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/ / -Kusur ems%. 

(II - Evrensellik 
esası. 

E) Tüzük 

A) Genel 
hükümler. 

• Sicil memur* 
luklart ve 
bölgeleri. 

SEKÎZ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — 832 - 835 nci 
maddelerdeki hallerde yapma veya yapmama kendi kusurundan 
ileri gelmediği sabit olan kimseye ceza verilmez. 

SEKÎZ YÜZ OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — 832, 833 ve 834 
ncü maddelerdeki fiiller yabancı memlekette veya açık denizde 
işlenmiş olsa bile cezalandırılır. 

SEKÎZ YÜZ OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Gemi ve 
bayrak tasdiknamelerinin nasıl tanzim olunacağı ve gemi adının 
gemi üzerine nasıl yazılacağı tüzükle tesbit olunur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Gemi sicili 

SEKİZ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Türk ge
mileri için Hükümetin münasip gördüğü yerlerde gemi sicilleri 
bulunur. 

Gemi sicilleri o yerdeki asliye hukuk mahkemesinin nezareti 
altında liman başkanlığı nezdinde çalışan sicil memurları tara
fından tutulur. 26 ncı maddenin iki ve 3 ncü fıkraları bu husus 
tada uygulanır. 

Sicil memurlarının mesuliyeti hakkında Medeni Kanunun 917 
nci maddesi hükmü uygulanır. 

Her sicil bölgesine dâhil olacak limanlar tüzükle tâyin olunur. 
SEKÎZ YÜZ KIRKINCI MADDE — Gemi siciline, 823 ye 

824 ncü maddeler gereğince Türk Bayrağmı çekmek hakkını haiz 
ticaret gemileri ile 822 nci maddenin 2 nci fıkrasının 1 v6 3 
sayılı bentlerinde yazılı diğer gemiler kaydolunur. 

SEKÎZ YÜZ KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Gemi, bağlama 
limanının tâbi olduğu sicil memurluğunca kaydolunur. 

Malikin sicil bölgesinde ikametgâhı veya ticari işletmesi yoksa 
bu kanunda yazılı hakları kullanmak ve vazifeleri yerine getir
mek üzere sicil memurluğuna o bölgeden oturan bir temsilci gös
termesi lâzımdır. 

SEKÎZ YÜZ KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — Gemi sicili ale~ tv - Sicilin 
nidir; herkes sahifelerini tetkik edebilir. aleniliği. 

Alâkası olduğunu ispat eden herkes; bir kaydın itmamı için 
gemi sicilinde atfedilmiş belgeleri, henüz bitmemiş tescil talep* 
lerini ve sicil dosyalarını da tetkika mezundur. 

Talep üzerine ve masrafı ödenmek şartiyle sicildeki kayıt
ların tasdikli veya tasdiksiz kopyaları verilir. 2 nci fıkrada 
yazılı belgelerin kopyaları yalnız ilgisi olduğunu ispat eden kim-
seye verilebilir. 

SEKÎZ YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Gemi, yalnız B) Geminin kaydı 
malikin vereceği dilekçe üzerine gemi siciline kaydolunur, * - Dilekçe. 

1. Esas. 

II - Kaydolunabi-
lecek gemiler. 

III - Yetkili sicil 
dairesi. 
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ıfc Vermek 
mecburiyeti. 

S. Muhtevan. 

4. Belgeler. 
tt) Genel olarak. 

b) Yabana gemi 
sicilinde kayıtlı 
bulunan gemi. 

SEKlZ YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — On sekiz 
gros tonilâtoda ve daha büyük her ticaret gemisinin maliki, kayıt 
dilekçesi vermeye mecburdur. 

840 ncı maddeye göre gemi siciline kaydolunabilecek diğer 
gemileriri malikleri kayıt dilekçesi vermek hususunda serbest
tirler. Birden fazla kimseler bir gemiye mâlik iseler bımlardan 
her biri kayıt dilekçesini vermek hakkını haizdir. 

SEKÎZ YÜZ KIRK BEŞÎNCÎ MADDE — Kayıt dilekçe
sine aşağıdaki hususlar yazılır: 

1. Geminin adı; 
2. Nevi ve imal malzemesi; 
3. Bağlama limanı; 
4. inşa olunduğu yer ve kızaktan indiği yıl, (bu hususları 

öğrenmek olağanüstü güçlüklere mütevakkıf olmamak şartiyle); 
5. Resmî ölçme neticeleri; 
6. Geminin maliki; 
a) Gerçek kişi ise: öz ve soyadı; varsa, ticaret unvanı ve 

kaydolunduğu ticaret sicil memurluğu ile sicil numarası; 
b) Ticaret ortaklığı ise = Ortaklığın tipi, ticaret unvanı ve 

kaydounduğu ticaret sicil memurluğu ile sicil numarası; 
c) Diğer tüzel kişilerden ise: Adı ve merkezi; 
d) Donatma ortaklığı ise: Müşterek donatanların öz ve 

soyadları ile gemi paylarının büyüklüğü; 
7. iktisap sebebi; 
8. Türk Bayrağını çekmek hakkının dayandığı olaylar; 
9. Donatma ortaklığında : Gemi müdürü; 

10; 841 nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı halde: Temsilci. 
SEKÎZ YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Türk Bayra

ğını çekmek hakkının dayandığı olaylarla 845 nci maddede yazılı 
diğer husus ve münasebetlerin, tüzükte gösterilecek şekilde tev
siki lâzımdır. 

Gemi memleket içinde henüz resmen ölçülmemişse, mesaha 
şehadetnamesinin yerine geçmek üzere Türkiye dışında yapıl
mış ölçmeye dair bir ölçme belgesinin veya başka tasdikli bir 
belgenin tevdi edilmesi kâfiidr. 

Gemi tamamen veya kısmen memleket içinde inşa edilmişse, 
geminin, yapılmakta olan gemilere mahsus sicilde kayıtlı bulu
nup bulunmadığına dair inşaat yeri sicil memurluğundan alına
cak bir belgenin tevdi edilmesi lâzımdır. 

SEKÎZ YÜZ KIRK YEDÎNCÎ MADDE — Gemi, bir yaban
cı gemi sicilinde kayıtlı bulundukça bir Türk gemi siciline kay-
dölunamaz. Lüzumu halinde böyle bir kaydın mevcut olmadığı
nın tevsik edilmesi lâzımdır. 

844 ncü maddenin 1 nci fıkrasında yazılı halde gemi bir ya
bancı gemi sicilinde kayıtlı ise mâlikin bu kaydı terkin ettirme
si lâzımdır. Kaydın terkin olunduğunun tevsiki gerekir, 
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SEKlZ YÜZ KIRK SEKlZlNCÎ MADDE — Bir geminin / / - Tescil. 

kaydında 845 nci maddenin 1 ilâ 7 ve 9 sayılı bentlerinde yazılı i- Sicile geçirile-
hususlarla ölçmeyi tevsik eden belgenin mahiyeti, geminin kay- cek hususlar. 
dolunduğu gün ve geminin sicil sıra numarası, sicile geçirilir; 
kayıt, yetkili memur tarafından imzalanır. 

845 nci maddenin 6 sayılı bendine göre tescil edilmesi lâzım-
gelen gemi malikinin Türk vatandaşı olduğu ve gemi mâliki bir 
ticaret ortaklığı ise 824 ncü maddenin 2 nci fıkrasında yazılı 
hususların da mevcut olduğu ayrıca sicile geçirilir. 

Gemi, yapılmakta olan gemilere mahsus sicile tescil edilmiş
se o sicile kayıtlı bulunan gemi ipotekleri, haiz olduğu derece
ler saklı kalmak şartiyle, gemi siciline re'sen nakledilir. 

Geminin, gemi siciline kay dolunduğu yapılmakta olan gemi
lere mahsus sicil memurluğuna bildirilir. 

Geminin temliki keyfiyeti koydolunmadaıı önce her hangi 
bir kimse, kendisinin gemi mâliki olduğunu ileri sürerek dilekçe 
sahibinin mâlik sıfatiyle sicile geçirilmesine muhalif olduğunu 
sicil memurluğuna bildirirse, temlik kaydedilmekle beraber iti
raz eden lehine, bir muhalefet şerhi verilir. 

SEKİZ YÜZ K I R K DOKUZUNCU MADDE — 845 nci * Değişiklikler. 
maddenin 1, 2, 3, 5 ve 9 ncu bentlerinde yazılı olup da 848 nci 
maddenin 1 nci fıkrası uyarınca tescil olunan hususlarda vu
kua gelecek değişikliklerin de, gemi siciline geçirilmek bir ka
yıt dilekçesi ile sicil memurluğuna gecikmeksizin bildirilmesi 
lâzımdır. 

Gemi batar veya tamir kabul etmez bir hale girer yahut Türk 
bayrağını çekmek hakkını kaybederse, bu hususların da gecik
meksizin sicil memurluğuna Mdirilmesi lâzımdır; şu kadar ki 
gemi Türk bayrağını çekmek hakkım vermiyecek bir tarzda ge
çici olarak kullanıldığı zaman, bunun bildirilmesine lüzum yok
tur. 

Yukarıki fıkralara göre yapılması lâzımgelen bildirimleri; 
gemi mâliki ve donatma ortaklığında, gemi müdürü yapmaya . -; 
mecburdur. Bu. hususu ifaya mecbur olanlar birden fazla ise 
bunlardan birinin yaptığı bildirme kâfidir. Tüzel kişi olan bir 
malikin temsilcisinin teaddüdü halinde aynı esas caridir. 

Bu hususta 845, 846 ve 848 nci maddeler de uygulamr. 

SEKÎZ YÜZ E L L Î N C l MADDE — 844, 846, 847 ve 849 ncu 3. Tescile davet. 
maddelere göre yapmakla mükellef olduğu görevleri, kayıt mua
melelerini gerektiren hususları öğrendikten sonra iki hafta içinde 
yerine getirmiyen kimseler hakkında 35 nci madde hükmü uy
gulanır. 

852 nci madde hükmü saklıdır. 

S E K Î Z YÜZ E L L İ B İ R İ N C İ MADDE — Geminin sicil- C). Terkin. 
deki kaydı, 849 ncu maddenin 2 nci fıkrasının birinci cümle- I - Talep üzerine. 
sinde yazılı olaylardan birinin bildirilmesi üzerine, terkin olunur. 
844 ncü maddenin 2 nci fıkrasında yazılı gemilerden birinin 
kaydı, malikin terkin talebinde bulunması halinde de terkin 
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olunur; birden çok malik varsa, hepsinin muvafakati aranır. 

Gemi Türk Bayrağını çekmek hakkını kaybetmiş olursa, 
kaydı, ancak ipotekli alacak sahiplerinin ve gemi sicili mündere
catına göre 3 ncü şahsa ait bir hak gemi ipoteğini takyit ediyorsa, 
bu hak sahibinin de muvafakat etmesi halinde terkin olunabilir. 
Terkin talebinde bulunduğu zaman ilgililer henüz muvafakat
lerini bildirmemişlerse geminin Türk Bayrağını çekmek hakkını 
kaybettiği gecikmeksizin gemi siciline kaydolunur. Bu kayıt, 
sicilde kayıtlı ipoteklere halel gelmemek üzere gemi kaydının 
terkini hükmündedir. 

Birinci fıkranın 2 nci cümlesindeki halde 2 nci fıkranın 1 nci 
cümlesi hükmü uygulanır. 

SEKİZ YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — Türk gemi sici
line tescili caiz olmıyan bir gemi kaydedilmiş olur vaya 849 ricu 
maddenin 2 nci fıkrasının birinci cümlesi gereğince yapılması 
lâzımgelen bir bildirme, bunu yapmakla mükellef olanlar tara
fından yapılmazsa, 35 nci madde hükmü uygulanır; şukadar ki, 
maliki terkine davet süresi üç aydan aşağı olamaz ve keyfiyetin 
sicilde kayıtlı bulunan diğer hak sahiplerine de bildirilmesi lâ
zımdır. Zikri geçen kimseler veya bunların ikametgâhları belli 
değilse kaydın terkinine davetin ve tâyin edilen sürenin en az bir 
defa münasip bir günlük gazetede ilân edilmesi ve ayrıca gerek 
mahkemenin gerek gemi sicili memurluğunun bulunduğu salon
lara asılması lâzımdır. Süre, daveti ihtiva eden gazetenin intişar 
ettiği günü takip eden günden başlar. 

Geminin kaydı, ancak imtina sebeplerinin bildirilmemesi 
veya bunların mahkemece varit görülmemesi halinde terkin olu
nabilir. Bir ipotekli alacak sahibij gemi ipoteğinin, el'an mevcut 
olduğunu ileri sürerek Türk Bayrağını çekmek hakkını kaybet
miş olan bir geminin terkinine muhalefet ederse kayıt terkin edil
meyip, sadece, geminin Türk Bayrağını çekmek hakkını kaybet- • 
tiği sicile geçirilir. 

Özel şartlan. SEKİZ YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Gemi siciline 
tescil olunmuş bir gemi hakkında otuz yıldan beri hiçbir kayıt 
muamelesi yapılmamış ve Ulaştırma Bakanlığından alınan iza
hata göre geminin artık mevcut olmadığına veya denizcilikte 
kullanılamıyacağma kanaat getirilmiş olursa, gemi üzerinde 
ipotek veya intifa hakkı bulunmadığı takdirde, sicil memurunun 
teklifi üzerine mahkeme 852 nci maddede yazılı merasime hacet 
kâtaaaksizın geminin re'sen terkin edilmesine karar verir. 

Gemi tasdik- SEKİZ YÜ2 ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sicil me-
namesi murluğu, geminin sicile kaydölunduğuna dair bir gemi tasdik -

- Muhtevası. namesi tanzim eder. Tasdiknameye, sicildeki kayıtların münde-
recatı aynen ve tam olarak geçirilir. 

Gemi tasdiknamesinde ayrıca 846 nci maddede yazılı belge
lerin ibraz edildiği ve geminin Türk Bayrağını çekmek hakkını 
haiz olduğu da gösterilir. 

Geminin malikine, talebi üzerine, gemi tasdiknamesinin tas-

/ / - Re'sen-
Genel şartlan. 
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dikti bir hülâsası verilir. Bu hülâsaya yalnız 845 nci maddenin 
1 ilâ 5 sayılı bentlerinde yazılı olaylarla bu maddenin 2 nci fıkra
sındaki hususlar yazılır. 

828 nci maddenin. 2 nci fıkrası hükmü saklıdır. 
SEKÎZ YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Gemi siciline U • Tadiller. 

geçirilen her kayıt gecikmeksizin gemi tasdiknamesine geçirilir, 
Bir gemi payının takyidine mütaallik kayıtlar hakkında bu hü
küm uygulanmaz. 

SEKÎZ YÜZ ELLÎ ALTINCI MADDE — Gemi üzerindeki m - Tevdi 
mülkiyetin intikalinde, bir gemi payının iktisabında ve 849 -ncu mecburiyeti. 
maddede sayılan hallerde zikri geçen maddenin 3 ncü fıkrasında 
yazılı bulunan kimseler, gemi tasdiknamesini ve varsa onun tas-

, dikli hülâsasını sicil memurluğuna tevdi etmeye . mecburdurlar. 
Gemi bağlama limanında veya sicil memurluğunun bulunduğu 
limanda bulunduğu takdirde tevdi mecburiyeti kaptana da düşer. 

850 nci madde hükmü de uygulanır. 
851 nci maddenin 1 nci fıkrasiyle 2 nci fıkrasının ikinci cüm

lesinde yazılı hallerde gemi tasdiknamesi ve varsa hulâsası geri 
alınarak iptal olunur. 

SEKÎZ YÜZ ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — Eski gemi tas- IV - Yeniden 
diknamesi ibraz edilmedikçe yahut zayi veya kaybolduğu tevsik tanzimi. 
olunmadıkça yeni bir gemi tasdiknamesi verilemez. Tasdikli bir 
hulâsanın verilmiş olması halinde aynı hüküm caridir. 

Gemi yabancı memlekette bulunduğu takdirde talep üzerine, 
bir Türk makamı vasıtasiyle yeni tasdikname veya hülâsası kap
tana verilebilir. 

SEKÎZ YÜZ ELLİ SEKlZlNCl MADDE — Yapılmakta 
olan bir gemi, ancak yapı üzerinde bir gemi ipoteğinin tesisi 
veya yapının cebren satılmasının talep edilmesi halinde mahsus 
siciline kaydolunur. 

Yapı, inşaat yerinin tâbi olduğu sicil memurluğunca kaydo
lunur. Yapı, bu sicil memurluğunun dairesi dışındaki diğer bir 
yere götürülse dahi gene aynı sicil memurluğu yetkili kalır ve 
yeni inşaat yerindeki sicil memurluğuna yapının kaydedilmiş 
olduğunu bildirir. 

Mahsus sicil hakkında 839 ve 842 nci maddeler hükmü uy
gulanır; şu kadar ki, sicilin sahifelerini tetkik ve kopyalarını 
talep eden kimsenin ilgisini ispat etmesi lâzımdır. 

SEKÎZ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Ya.pi, ge- II - Yapının 
minin inşa olunduğu tersane sahibinin vereceği dilekçe üzerine kaydı, 
mahsus siciline kaydolunur. Tersane sahibi yapının maliki de- 1 Kayıt dilek-
ğilse kayıt dilekçesini yapının maliki de verebilir. çesi. 

Kayıt dilekçesini, ilâm ve ilâm mahiyetini haiz belgelere aj- Kimin vere-
dayanarak yapıdaki gemilere mahsus sicile bir kaydın geçiril- Meceğd. 
meşini istemek veya yapının cebren satılmasını talep etmek hak
kını haiz olan kimse dahi verebilir. 

E) Yapılmakta 
olan gemilere 
mahsus sicÜ. 

I - Genel olarak. 

http://Ya.pi


b) Muhtevası. 

2. Tescil. 
a) Sicile geçiri
lecek hususlar. 

b) Değişiklikler. 

III - Terkin. 

F)* İtirazlar. 

, O) Tüzük., 

SEKÎZ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Kayıt dilekçesine 
aşağıdaki hususlar yazılır : 

1. înşa halinde bulunan geminin nevi ile adı veya numarası 
yahut sair her hangi bir ayırma işareti; 

2. inşaat yeri ve geminin inşa olunduğu tersane; 
3. Maliki. 
Geminin maliki olarak tersane sahibinden başka bir kimso 

gösterildiği takdirde, tersane sahibi tarafından resmî şekilde 
tanzim ettirilen ve malik olarak gösterilen kimsenin mülkiyeti 
ne suretle iktisap ettiğini bildiren bir beyannamenin de tevdii 
lâzımdır. 

'941 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki şartların mevcut olduğu, 
yetkili gemi mesaha makamının vereceği, bir belge ile ispat 
olunur. 

SEKÎZ YÜZ ALTMIŞ BÎRÎNCÎ MADDE — Bir yapının 
kaydında, 860 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı hususlarla 
aynı maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında yazılı belgelerin mahiyeti 
ve yapının kaydolunduğu gün, sicile geçirilir; kayıt yetkili me
mur tarafından imzalanır. 

SEKÎZ YÜZ ALTMIŞ ÎKÎNCÎ MADDE — Geminin inşa 
olunduğu tersanenin sahibi ve yapıdaki geminin maliki, tescil 
olunan hususlarda vukua gelecek değişiklikleri ve geminin inşa
sının tamamlandığını, sicile geçirilmek üzere, bir kayıt dilekçesi 
ile sicil memurluğuna gecikmeksizin bildirmekle mükelleftirler; 
bildirilen hususuların tevsiki lâzımdır. 

850 nci madde hükmü de uygulanır. 
Geminin inşasının tamamlandığı bildirildikten veya 846 ncı 

maddenin 3 ncü fıkrasındaki belge yerildikten sonra artık yapı
daki gemilere mahsus sicile bir gemi ipoteği kayıt olunamaz. 

SEKÎZ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yapının si
cildeki kaydı : 

1. Tersane sahibinin, geminin yabancı memleketlere teslim 
edildiğini bildirmesi ; 

2. Yapının maliki ile geminin inşa olunduğu tersane sahibi
nin, kaydın terkinini talep etmesi; 

3. Yapının harap olması; 
Hallerinde terkin olunur. 
Bir ipotek kayıtlı bulunduğu takdirde, bir ve ikinci bent

lerde yazılı hallerde ipotekli alacak sahibinin ve sicile kayıtlı 
bulunan diğer hak sahiplerinin terkine muvafakat etmeleri de 
lâzımdır. 

SEKÎZ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sicil 
memurunun kararları hakkında 36 ncı madde hükmü uygulanır. 

SEKÎZ YÜZ ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Gemi sicili
nin teşkilâtı ve nasıl tutulacağı, memurların nitelikleri, hukuki 
münasebetlerin nasıl tevsik ve sicile geçirileceği, kayıtların tas
hih, tadil ve terkini hakkındaki tamamlayıcı ve müteferri hü
kümler tüzükle tesbit olunur. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Mülkiyet ve diğer ayni haklar 

Birinci Ayırım % 
Genel hükümler 

SEKÎZ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Kanunda 
aksine açık bir hüküm olmadıkça bu kısım hükümleri yalnız bir 
Türk gemi siciline kayıtlı bulunan gemiler hakkında uygulanır. 

Bir Türk gemi siciline kayıtlı bulunan gemi üzerindeki mül
kiyetin iktisabı ve zıyaı Türk kanunlarına tâbidir. 

SEKİZ YÜZ ALTMIŞ YEDÎNCÎ MADDE — Bir Türk 
gemi siciline kayıtlı bulunmıyan gemiler üzerindeki mülkiyet ve 
sair ayni haklar hakkında, Medeni Kanunun menkullere mütaal-
lik hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, böyle bir geminin veya 
gemi payının temlikinde, malik ve iktisap eden kimse mülkiye
tin hemen intikal edeceğini kararlaştırmışlarsa geminin teslimi 
lâzımgelmez. Bu halde taraflardan her biri, masrafını çekmek 
şartiyle, kendisine temlike dair resmî bir senet verilmesini isti-
yebilir. 

Teslimsiz temlik olunan bir gemi temlik edene ait değilse, 
iktisap eden kimse gemiye hüsnüniyetle ve malik olmak üzere 
temlik edenden teslim aldıkta- mülkiyetini iktisap etmiş olur. 
Bir gemi payı temlik edilmişse temlik edenin iktisap edene gemi 
üzerinde ortak zilyedliği temin etmesi kâfidir. 

SEKÎZ YÜZ ALTMIŞ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Gemi sici
line kayıtlı bulunan bir gemi üzerindeki mülkiyetin temliki için 
mâlik ile iktisap edenin, mülkiyetin iktsap edene intikal edece
ğine dair anlaşmaları lâzım ve kâfidir. 

Taraflardan her biri, masrafını çekmek şartiyle kendisine 
temlike dair resmî bir senet serilmesini istiyebilir. 

Gemi payının temliki hakkında 965 nci madde hükmü 
uygulanır. 

SEKÎZ YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Temlik 
eden ile iktisap eden temlikin teferruata da şâmil olacağı husu
sunda anlaşmışlarsa, iktisap eden geminin mülkiyetiyle birlikte, 
iktisap anında mevcut ve temlik edene ait olan teferruatın mül
kiyetini de iktisap eder. 

Temlik neticesinde, iktisap eden temlik . edene ait olmıyan 
veya üçüncü şahıslara ait haklarla takyit edilmiş bulunan tefer
ruatı da zilyedliğine geçirirse, Medeni Kanunun 687, 901, 902 ve 
904 ncü maddeleri uygulanır; iktisap edenin hüsnüniyeti husu
sunda zilyedliği elde ettiği an esas ittihaz edilir. 

Filikalar da geminin teferruatmdandır. Şüphe halinde, gemi 
demirbaş defterinde yazılı şeyler teferruattan sayılır. 

Bu maddenin hükümleri 867 nci maddede yazılı gemiler hak
kında da uygulamr, 

A) Uygulanacak 
hükümler. 

I - KayttU bulu
nan gemiler 
hakkında. 

II - KayttU bulun
mıyan gemiler; 

hakkında. 

B) Mülkiyet. 
I - İktisabı. 
1. Temlik. 

a) Genel olarak, 

b) Geminin 
teferruatı. 
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c) Nefi ve hasar. 

d) Temlik edenin 
şahsi borçlan. 

2. İktisabı zaman 
aşımı. 

a) Âdi. 

b) OUğanüsiü. 

II - Terk. 

SEKlZ YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Nefi ve hasar hak
kında Borçlar Kanununun 183 ncü maddesi hükmü uygulanır; 
şu kadar ki, gemi veya gemi payı, gemi yolculukta bulunduğu 
sırada temlik edilirse, temlik edenle iktisap eden arasındaki 
münasebetlerde bu yolculuğun kâr veya zararı, aksine sözleşme 
olmadıkça iktisap edenindir. 

Geminin iktisap eden tarafından teslim alınması için muay
yen bir gün kararlaştırılmışa, sözleşmede aksine hüküm olma
dıkça, nefi ve hasar ancak işbu günden itibaren iktisap edene 
intikal eder. 

Bu maddenin hükümleri 867 nci maddede yazılı gemiler hak
kında da uygulanır. 

SEKİZ YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Bir geminin 
veya gemi payının temliki, temlik edenin üçüncü kişilere olan 
şahsi borçlarına halel getirmez. 

SEKİZ YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Mülkiyetim 
iktisap etmiş olmadığı halde gemi siciline bir geminin maliki 
olarak tescil edilmiş bulunan kimse, tescil on yıl devam etmek 
ve kendisi de bu süre zarfında gemiyi fasılasız ve nizasız aslı 
zilyed sıfatiyle yedinde bulundurmak şartiyle mülkiyetini ikti
sap eder. On yıllık sürenin hesabında, kesilmesi ve durmasında 
Borçlar Kânununun alacak zaman aşımı hakkındaki hükümleri 
uygulanır. Kaydın doğruluğu aleyhine gemi sicilinde bir muha
lefet şerhi kayıtlı oldukça zaman aşımı cereyan etmez ve cereyana 
başlamışsa kesilmiş olur. 

SEKİZ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sicile kayıtlı 
olmıyan bir gemiyi-on yıl süre ile fasılasız ve nizasız asli zilyed 
gibi yedinde bulunduran kimse o geminin maliki olarak tescil 
talebinde bulunabilir. 

Sicilden maliki kim olduğu anlaşılmayan veya on yıl önce 
ölmüş yahut gaipliğine karar verilmiş bir kimse adına kayıtlı 
bulunan bir gemiyi birinci fıkrada yazılı şartlar altında yedinde 
bulunduran kimse dahi o geminin maliki olarak tescil edilmesini 
talep edebilir. 

Zilyedlik süresinin hesabında, kesilmesi ve durmasında Borç-, 
lar Kanununun alacak zaman aşımı hakkındaki hükümleri uy
gulanır. 

Tescil ancak mahkeme karariyle olur. Mahkeme bir süre 
tâyin ederek ilgilileri itirazlarını bildirmeye ilân yoliyle davet 
eder. Bu süre içinde itiraz edilmez veya itiraz reddolunursa 
tescile karar verilir. 

Tescile karar verilmeden önce başka bir kimse mâlik sıfa-
tiyle tescil edilmiş bulunur veya üçüncü şahsın mülkiyeti dola-
yısiyle gemi sicilinin doğruluğu aleyhine bir muhalefet şerhi 
verilmiş olursa, tescil kararı üçüncü şahıs ha'kkında hüküm ifade 
etmez. 

SEKlZYÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Malik 
feragat ettiğini sicil dairesine bildirmek ve feragat keyfiyeti 
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C) Diğer ayni 
haklar. 

I - Gemi ipoteği. 
1. Akdi ipotek. 

a) Tarif. 

gemi siciline tescil edilmek suretiyle geminin mülkyeti terke-
dilebilir. 

Sahipsiz bir gemiyi ihraz hakkı münhasıran Devletindir. Dev
let, kendisini gemi siciline malik sıfatiyle tescil ettirmek sure
tiyle mülkiyeti iktisap eder. 

SEKİZ YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Bir gemi, ha
len mevcut veya ilerde vücut bulacak yahut vücut bulması muh
temel veya şarta bağlı olan her hangi bir alacağın temini için 
Öyle bir şekilde takyit olunabilir ki, borç ödenmediği takdirde 
alacaklı geminin semeninden miktarı muayyen alacağını istifa 
etmek hakkını haiz olur. Alacaklının gemi ipoteğinden doğan 
hakkı, münhasıran alacağa göre taayyün eder. 

Bir geminin bütün payları tek bir malikin elinde bulundukça 
münferit pay üzerinde gemi ipoteği tesis olunamaz. 

SEKİZ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Gemi ipote
ğinin tesisi için geminin maliki ile alacaklının bu hususta anlaş
maları ve ipoteğin gemi siciline tescil edilmesi lâzımdır, 
Tescilden önce ilgililer;.anlaşma resmî şekilde yapılmış veya 

malik tarafından gemi sicili tüzüğü hükümleri gereğince ala
caklıya bir kayıt muvafakati yahut sicil memurluğuna bir kayıt 
dilekçesi verilmiş olduğu takdirde,, artık anlaşmadan dönemezler. 

Beyanı maliki bağladıktan ve kayıt dilekçesi sicil dairesine 
verildikten sonra, malikin tasarruf ehliyetinin tahdide uğraması 
ile beyanın hükmüne halel gelmiş olmaz. 

SEKİZ YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Bir tersane 2. Kanuni ipotek. 
sahibi, bir geminin inşa veya tamirinden doğan alacaklar için, 
o gemi veya yapı üzerinde kanuni bir ipoteğin tescilini talep 
edebilir. Bu haktan önceden feragat muteber değildir. 

Bu kanuni ipoteğin tesisi hakkında Medeni Kanunun 809, 810 
ve 811 nci maddeleri uygulanır. 

b) Tesis. 

SEKİZ YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Gemi üze
rinde intifa hakkı tesisi, ancak bu geminin dâhil bulunduğu 
mamelek veya terekenin tamamı veya şayi bir cüz'ü üzerinde 
esasen bir intifa hakkı tesisiyle mükellef bulunulması halinde ve 
bu mükellefiyeti ifa zımnmda kabildir. 

İntifa hakkının tesisi hususunda 876 ncı madde hükmü uy
gulanır. 
SEKİZ YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Bir gemi 

veya gemi ipoteği üzerinde bir hak tesisi veya kaldırılması yahut 
böyle bir hakkın muhteva veya derecesinin tadili hususundaki 
hakkın temini için gemi siciline şerh verilebilir. Müstakbel veya 
şarta bağlı bir hakkı temin için de gemi siciline şerh verilebilir. 

Şerh verildikten sonra gemi veya hak üzerinde yapılan bir 
tasarruf, temin edilen hakkı akim bıraktığı veya haleldar ettiği 
nispette muteber değildir. Tasarrufun, cebrî icra veya ihtiyati 
haciz suretiyle yahut iflâs idaresi tarafından yapılması halle
rinde de aynı hüküm caridir, 

77 - İntifa hakkı. 

D) Şerhler. 
I - Halleri. 
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II - Tescili 

III • Terhini. 

IV - Hükümden 
düşmesi. 

V - Hükümleri. 

E) Türlü 
Jiuîcümler 

I - Karineler. 

II - Kayıtların 
hükümleri. 

Şerh ile temin edilen hak sonradan tesis edilirse derecesi şerhe 
göre tâyin olunur. 

Hak şerh verilmek suretiyle temin edildiği nispette, mükel
lefin mirasçısı, mesuliyetinin mahdut olduğunu ileri süremez. 

SEKİZ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Şerh; gemisine 
yahut hakkına dokunanların muvafakatiyle veya ihtiyati tedbir 
kararı üzerine verilir. İhtiyati tedbir kararının verilmesi için 
temin edilecek hakkın tehlikede olduğu iddiasının mahkemece 
kuvvetle muhtemel görülmesi kâfidir. 

SEKİZ YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Şerh, birinin 
gemisine veya hakkına dokunuyorsa, o, şerh ile temin olunan 
hakkın dermeyanım daimi olarak imkânsız kılan bir defi hakkına 
sahip bulunduğu takdirde, alacaklıdan şerhin terkin edilmesini 
talep edebilir. 

SEKİZ YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — Sicilde şerh 
verilmek suretiyle hakkı temin edilmiş olan belli değilse ve bir 
gemi ipoteği alacaklısının hakkının iptali için 930 ncu madde 
ile muayyen şartlar mevcut olursa, alacaklı ilân yoliyle davet 
olunarak hakkının iptaline karar verilebilir. İptal kararının ve
rilmesiyle birlikte şerh de hükümden düşer. 

SEKİZ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Mülkiyetin, 
bir gemi ipoteğinin veya bir gemi ipoteği üzerindeki bir hakkın 
yahut bir intifa hakinin iktisabı; lehine şerh verilmiş olan kim
seye karşı hükümsüz olduğu nispette, o kimse, iktisap eden 
kimseden, şerh ile temin olunan hakkın tesisi için lüzumlu olan 
kaydın tescil veya terkin edilmesine muvafakat etmesini talep 
edebilir. 

Hakkın temliki tahdit eden bir. şartla temin edilmiş olması 
halinde aynı hükümler caridir. 

SEKİZ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Gemi si
cilinde malik olarak kayıtlı bulunan kimse, geminin maliki ola
rak kabul olunur. 

Gemi siciline bir kimse lehine bir gemi ipoteği veya bir gemi 
ipoteği üzerinde bir hak yahut bir intifa hakkı tescil edilmiş 
olursa, bu hak o kimseye ait olarak kabul olunur. 

Bir ve ikinci fıkralar gereğince tescil edilen bir hak terkin 
olunursa, o hakkın artık mevcut olmadığı kabul edilir. 

İlk üç fıkradaki hükümlere rağmen gemi bilfiil kendi ikti
darı dâhilinde bulunan kimse, gasp ve tecavüz sebebiyle dâva 
açabilir. 

SEKİZ YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Geminin 
mülkiyetini, gemi ipoteğini veya gemi ipoteği üzerindeki bir 
hakkı yahut gemi üzerindeki intifa hakkını bir hukuki muame
le ile iktisap eden kimse lehine, gemi sicillinin muhtevası, bu 
haklara taallûk ettiği nispette, doğru sayılır; meğer ki, bir mu
halefet şerhi tescil edilmiş olsun yahut iktisap eden kimse doğ
ru olmadığını bilsin. Hak sahibinin, gemi siciline tescil edilmiş 
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olan bir hak üezrindeki tasarruf ehliyeti muayyen bir kimse le
hine tahdit edilmiş olursa, bu tahdit keyfiyeti, iktisap eden hak
kında1, ancak gemi sicilinde yazılı olamak veya iktisap eden kim
se tarafından bilinmek şartiyle hüküm ifade eder. 

Hakkın iktisabı için tescil lazımsa, iktisap edenin bilgisi hu
susunda kayıt dilekçesinin tevdi edildiği an yahut anlaşma son
radan vâki olduğu takdirde anlaşma anı esas olur. 

Gemi siciline lehine bir hak tescil edilmiş olan kimseye bu 
hak dolayısiyle bir edimde veya o kimse ile üçüncü bir kişi ara
sında o hak üzerinde tasarrufu mutazammm her hangi bir hu^ 
kuki muamelede bulunulursa yine 1 ve 2 nci fıkralar hükümleri 
uygulanır. 

SEKÎZ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Gemi sici- III - Tam. 
linin muhtevası; mülkiyet, gemi ipoteği, gemi ipoteği üzerinde
ki bir hak, intifa hakkı yahut 885 nci maddenin birinci fıkrası^-
nm ikinci cümlesinde yazılı neviden bir tasarruf tahdidi bakı
mından gerçek hukuki duruma uymadığı takdirde, hakkı tescil 
edilmemiş veya yanlış tescil edilmiş yahut hakkına hükümsüz 
bir takyit yeya tahdidin tescili neticesinde dokunulmuş bulunan 
kimse; tadil neticesinde hakkma dokunulacak kimseden kaydm 
tadiline muvafakat etmesini istiyebilir. 

Gemi sicili ancak 1 nci fıkra gereğince mükellef olan kimsenin 
sahip olduğu hakkın kaydedilmesinden sonra tadil olunabile-
cekse, bu kimsenin, talep üzerine, hakkını tescil ettirmesi lâ
zımdır. 

Birinci ve ikinci fıkralardaki haklar* zaman aşımına tâbi 
değildir. 

SEKÎZ YÜZ SEKSEN YEDÎNCÎ MADDE — Kaydm ta
diline 886 ncı madde gereğince muvafakat talep edilebileceği 
bütün hallerde bir muhalefet şerhi kaydolunabilir. 

Muhalefet şerhi, ihtiyati tedbir kararı yahut kaydın tadili 
neticesinde hakkına dokunulacak kimsenin muvafakatiyle tescil 
olunur. İhtiyati tedbir kararının verilemesi için muhalefette 
bulunan kimsenin hakkının tehlikede olduğu iddiasının mahke
mece kuvvetle muhtemel görülmesi kâfidir. 

SEKÎZ YÜZ SEKSEN SEKlZÎNCl MADDE — Tescü 
olunan haklardan mütevellit iddialar zaman aşımına tâbi değil
dir. Faizler gibi muayyen zamanlarda ifası lâzımgelip ifa edil
memiş olan edimlerle zarar ve ziyan talepleri hakkında bu hüküm 
cari değildir. 

Bir hak yüzünden gemi siciline bir muhalefet şerhi kaydedil
miş olursa, o hak tescil edilmiş bir hak hükmündedir. 

Bir gemi ipoteğinin tescili, alacak hakkında zaman aşımının 
cereyanına mâni olur. 

SEKÎZ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Aksi VI 
sözleşme ile kararlaştırılmadıkça gemi veya yapı üzerindeki mül
kiyetin nakline veya diğer bir ayni hakkın tesisine yahut devrine 
mütaallik kayıt masrafları, tescil için gerekli senet ve belge mas-

IV - Muhalefet 
§erhi. 

V - Zaman a§vm%. 

• Kayıt mas
rafları. 
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VII - Geminin 
kiralanması. 

VIII - «gemi» nin 
gçyrimenkule 

temsili. 

IX - Yola hazır 
gemi. 

A) ipoteğin 
tesisi. 

I - Sicile geçirile
cek hususlar. 

Tl - Berece, 
i. Tmcil esasa. 

rafları dâhil olmak üzere, mülkiyeti veya diğer aynı hakkı ikti
sap edene aittir. 

Kendisi ile mükellef arasındaki hukuki münasebetten aksi 
anlaşmadıkça bir kaydın tadil talebinde bulunan kimse, tadil ile 
tadil için lüzumlu beyanların masraflarını çeker. 

SEKlZ YÜZ DOKSANINCI MADDE — Medeni Kanunun 
778 nci maddesi ile Borçlar Kanununun 254, 255, 264, 267, 268 
ve 269 ncu maddelerine ve 262 nci maddenin 1 ve 2 sayılı bent
lerindeki gayrimenkullere mütaallik hükümler, gemi sicilinde 
kayıtlı gemilerin kiralanmalarında da uygulanır. 

SEKtZ YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Medeni Ka
nunun 379 No: 2, 388, 470 ve 575 nci maddelerinin uygulanma
sında «gayrimenkul mallar» tâbiri içine gerek inşa halinde gerek 
tamamlanmış olan bütün gemiler; keza «tapu sicili» tâbiri içine 
«gemi sicilleri» dâhil olduğu gibi Borçlar Kanununun 499 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasındaki «gayrimenkul rehni» tâbirine de 
«gemi ipoteği» mefhumu girmektedir. 

SEKİZ YÜZ DOKSAN ÎKİNCİ MADDE — Yola çıkmaya 
hazır bir gemi cebrî icra yolu ile satılamıyacağı gibi ihtiyaten 
haciz de edilemez; şukadar ki, cebrî satış veya haczi icabettiren 
borç zaten bu yolculuk dolayısiyle yapılmışsa, bu hükümler 
uygulanamaz. 

Bu madde hükmü 867 nci maddede yazılı gemiler hakkında da 
uygulanır. 

İkinci Ayırım 

Gemi ipoteğinin kayıt ve muhtevası 

SEKİZ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir gemi 
ipoteğinin tescilinde; alacaklının adı, alacağın ve varsa, faiz mik
tarı, eğer başka müteferri edimler bahis mevzuu ise bunların 
miktarı, gemi siciline kaydolunur. Hakkın ve alacağın diğer 
hususları kaydolunmaz, yalnız bunlar hakkında kayıt muvafa
katti amesine atıfla iktifa olunur. 

Alacak miktarı gayrimuayyen veya mütehavvil ise, mikta
rının tesbiti saklı kalmak şartiyle ipoteğin temin edeceği alacak 
miktarının âzami haddi tâyin ve gemi siciline tescil edilir. Ala
cak faizli ise, faizler âzami hadde dâhil sayılır. 

Nama veya hâmile yazılı tahvillerin bir gemi ipoteği ile te
mini halinde ipotek istikrazın tamamı için tesis edilecekse alacaklı 
yerine, borçlu ile alacaklıların cümlesini birden temsil edecek bir 
temsilci; ihracı deruhdö eden işletme için tesis edilecekse, gemi 
ipoteği üzerinde tahviller sahipleri lehine bir rehin hakkı da kayıt 
olunur. 

SEKİZ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Gemi 
üzerindeki birden çok ipoteklerin dereceleri, tescilleri sırasına 
göre tâyin olunur. 876 nci madde gereğince gemi ipoteğinin 
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tesisi için lüzumlu olan anlaşma tescilden sonra husule gelse bile, 
derece hususunda esas tescildir. 

Derecelerin başka türlü tanzimi halinde bunun gemi siciline 
tescili lâzımdır. 

SEKlZ YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Derecelerin a. Derece strası-
sırasını sonradan değiştirmek mümkündür. Tescir edilmiş bulu- **» değiştirilmesi. 
nan bir gemi ipoteği derecesinin yeni bir gemi ipoteği tescil 
olunurken bu ipotek lehine değiştirilmesi, derece sırasının son
radan değiştirilmesi hükmündedir. 

Derece sırasının değiştirilmesi için; çekilen hak sahibi ile 
ilerliyen hak sahibinin anlaşmaları, malikin muvafakat etmesi 
ve bir de gemi siciline tescil lâzımdır. Anlaşma hususunda 
876 ncı maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları cari olur. Muvafakatin 
sicil memurluğuna veya ilgililerden birine karşı beyan edilmesi 
lâzımdır. Muvafakatten rücu caiz değildir. 

Çekilen hak sahibinin ipoteği üçüncü şahsa ait bir hakla mu
kayyet ise o şahsın da muvafakati lâzımdır; bu halde ikinci fık
ranın üçüncü cümlesi cari olur. 

Çekilen hak sahibine ait ipoteğin hukuki bir muamele ile kal
dırılmasından ilerliyen hak sahibine ait ipoteğin derecesine halel 
gelmiş olmaz. 

Dereceleri değiştirilen ipotekle arasında bulunan ipoteklere, 
derece değişmesi neticesinde halel gelmez. 

Bir ipoteğin taksimi halinde kısımların derecelerini kendi 
aralarında değiştirmek için, malikin muvafakatine lüzum yoktur. 

SEKlZ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Bir gemi 3. ön derece 
ipoteği, kendisine takaddüm edecek miktarı kayıtta irae edilmek şartı. 
şartiyle ikinci veya her hangi bir derecede olmak üzere tesis 
edilebilir. 

Geminin temliki halinde mahfuz tutulan ön derece iktisap 
edene geçer. 

ön dereceye geçmek hakkı tanınan gemi ipoteğinin tescilin
den önce, buna.mütaallik bir-ihtirazı kaydı ihtiva etmiyen bir 
gemi ipoteği tesis edilmiş olduğu takdirde, ön derece şartını ih
tiva eden ipotek, ihtirazi kaydı ihtiva etmiyen ipotekle tahdit 
olunduğu nispette, ön dereceye geçmek hakkı hüküm ifade et
mez. 

SEKÎZ YÜZ DOKSAN YEDÎNCl MADDE — Bir alacak m - Birlikte ge-
için birden çok gemi üzerinde veya bir geminin birden çok pay- ww ipoteği 
lan üzerinde ipotek tesis edilirse, her gemi veya her pay, bor
cun bütününden mesuldür. 

Alacaklı, alacak miktarını, her gemi veya her pay yalnız 
kendisine isabet eden kısımdan mesul tutulmak üzere, gemiler
den veya paylardan her birine taksim edebilir. Taksim için, 
alacaklının beyanı ve gemi siciline tescili lâzımdır. Beyan sicil 
memurluğuna veya lehine vâki olan kimseye karşı yapılır. Bu 
hususta; 876 ncı maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları uygulanır. 1 nci 
fıkra gereğince tesis olunan bir gemi ipoteği üçüncü bir şahsa 
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B) Temin edilen 
alacak. 

I - Fer'i ala
caklar. 

II - Şartların de
ğiştirilmesi. 

C) İpoteğin 
şümulü. 

I - Teferruat ve 
mütemmim 

cüzüler. 

II - Sigorta 
tazminatı. 
1. Esas. 

2. Sigortacının 
yapacağı öde

meler. 

ait bir hakla mukayyet ise, o şahsın da muvafakati lâzımdır; 
Muvafakatin sicil memurluğuna veya lehine vâki olan kimseye 
karsı beyanı icabeder. Muvafakatten rücıı caiz değildir. 

SEKİZ YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Gemi 
ipoteği dolayısiyle gemi, alacağın kanuni faizleriyle ihbar ve ta
kip masraflarından da mesuldür. 

Temerrüt şartları malike karşı mevcut olduğu takdirde, 
alacaklı gemi ipoteği dolayısiyle temerrüt faizi de istiyebüir. 

SEKİZ YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Ala
cak faizsiz veya faiz miktarı yüzde beşten aşağı olursa ipotek, 
dereceleri müsavi olan veya sonradan gelen hak sahiplerinin 
muvafakatine lüzum kalmaksızın yüzde beşi aşmıyan faizden 
de mesul olacak şekilde tevsi olunabilir. 

ödeme zamanı ve yeri üzerinde yapılacak bir değişiklik için 
kezalik bu hak sahiplerinin muvafakatine lüzum yoktur. 

DOKUZ YÜZÜNCÜ MADDE — İpotek, gemi malikinin 
mülkiyetine girmiş olan kısımlar müstesna olmak üzere, gemi
nin teferruatına da şâmildir. 

Teferruattan olan parçalar, teferruattan olmak vasıfları 
muntazam bir idare icabatmdan olarak kaldırılır veya alacaklı 
lehine el konmadan önce gemiden uzaklaştırılırsa, ipotek bun
lara şâmil olmaz. 

Mütemmim cüzülerden olan parçalar, gemiden geçici bir 
maksat için olmamak şartiyle ayrılıp uzaklaştırılırsa ipotek 
bunlara şâmil olmaz; meğer ki, uzaklaştırılmadan önce alacaklı 
lehine el konmuş olsun. 

İkinci ve üçüncü fıkralardaki hallerde 869 ncu maddenin 2 
nci fıkrası hükmü de uygulanır. 

DOKUZ YÜZ BİRİNCİ MADDE — Geminin, malik veya 
onun hesabına bir başkası tarafından sigorta ettirilmiş olması 
halinde, gemi ipoteği sigorta tazminatına da şâmil olur. 

Aşağıdaki hükümler saklı kalmak şartiyle Medeni Kanunun 
rehnedilen bir alacağa taallûk eden 868 nci maddesinin ikinci 
cümlesiyle 872, 873 ve 875 nci maddeleri hükümleri uygulanır. 
Sigortacı gemi siciline kayıtlı ipoteği bilmediğini ileri süremez. 
Bununla beraber, sigortacı veya sigorta ettiren kimse zararın vu
kuunu alacaklıya ihbar etmiş olur ve ihbardan itibaren iki haf
talık bir süre geçmiş bulunursa, sogortaeı, tazminat bedelini si
gorta ettiren kimseye ödemekle alacaklıya karşı da mesuliyet
ten kurtulur. Bir fayda umulmazsa ihbardan sarfınazar edile
bilir. Bu takdirde süre, tazminat bedelinin muaccel olduğu an
dan itibaren cereyana başlar. Süre in kıza edinceye kadar ala
caklı, sigortacmm ödemesine itiraz edebilir. 

DOKUZ YÜZ İKİNCİ MADDE — Sigortacı, geminin ev
velki haline iadesi veya alacakları ipotekle temin edilmiş alaca
ğa takaddüm eden gemi alacaklılarına verilmesi maksadiyle 
malike tazminat bedeline mahsuben tediyede bulunmuş ve bu 
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maksat temin edilmiş ise, bu ödeme, ipotekli alacak sahibine 
karşı da muteberdir. 

Gemi evvelki haline iade edildiği yahut teferruattan olan 
yeni partaiar yerlerine konduğu takdirde, sigortacının ipotek 
alacaklısına karşı olan mesuliyeti de kalkar. Malikhı, sigortanın 
şümulüne giren ve ipoteğe takaddüm eden gemi alacaklarının 
ödenmesi halinde de, aynı hüküm caridir. 

DOKUZ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — ipotekli alacak sahi 
bi ipoteği sigortacıya bildirdiği takdirde, sigorta priminin vak
tinde ödenmemesi ve bu yüzden sigorta ettirene bir ödeme müh
leti tâyin edilmesi halinde, sigortacının bunu alacaklıya gecik
meksizin haber vermesi lâzımdır.' Sigorta priminin ödenme
mesi yüzünden mühletin inkızasını mütaakıp sigorta münase
betinin feshedilmesi halinde de aynı hüküm-caridir. 

Sigorta münasebetinin sonunu vaktinden önce intaç eden 
feshin ihbarı, cayma veya diğer herhangi bir vakıa, gemi ipo
teğini sigortacıya bildirmiş olan alacaklı hakkında; ancak sigor
tacının alacaklıya sigorta münasebetinin sonunu ve henüz son 
bulmamış ise son bulacağı anı haber verdiği veya alacaklı bunu 
diğer herhangi bir şekilde öğrendiği andan itibaren iki hafta 
geçmekle hüküm ifade eder. Sigorta münasebetinin, sigorta 
priminin vaktinde ödenmemesi yüzünden feshedilmesi yahut si
gortacının iflâsı üzerine son bulması halinde, bu hüküm cari de
ğildir. 

Sigortacı, sigorta ettiren kimse ile, sigortacının mesul oldu
ğu sigorta bedelini azaltan veya tehlikenin şümulünü darlatan 
bir anlaşma yaptığı takdirde, ikinci fıkranın birinci cümlesi 
dahi uygulanır. 

Sigorta sözleşmesi, sigorta ettiren kimse tarafından menfa
atten yüksek bir sigorta veya çifte sigorta sayesinde mamele
kinde haksız olarak bir fazlalık elde etmek kasdiyle aktedilmiş 
olması yüzünden bâtıl olursa sigortacı, gemi ipoteğini bildir
miş olan bir alacaklıya karşı butlan iddiasında bulunamaz. Bu
nunla beraber sigortacının alacaklıya butlanı haber vermesin
den yahut alacaklının bunu her hangi bir şekilde öğrenmesin
den itibaren iki hafta geçmekle, sigorta münasebeti alacaklıya 
karşı da son bulmuş olur. 

DOKUZ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Gemi birden çok 
sigortacı nezdinde müştereken sigorta edilmiş olup da, ipotekli 
alacak sahibi 903 ncü madde gereğince ipoteği bildirmek isterse, 
bunu, malikin kendisine asıl sigortacı olarak gösterdiği kimseye 
karşı yapmakla iktifa edebilir. Asıl sigortacı keyfiyeti diğer 
sigortacılara haber vermekle mükelleftir. 

DOKUZ YÜZ B E Ş İ N C İ MADDE — ipotekli alacak sahibi 
ikametgâhını değiştirip de bunu sigortacıya bildirmezse 903 ncü 
madde gereğince yapılacak ihbarın , alacaklının son adresine 
taahhütlü bir mektupla bildirilmesi kâfidir, ihbar ; alacaklının 
ikametgâhını değiştirmemiş ve muntazam işliyen nakil vasıta-

3. Sigortacıya 
bildirilen gemi 

ipoteği. 
a) İhbar külfeti. 

b) Birden çok 
sigortacının mev

cut olması halinde. 

c) . Alacaklının 
ikametgâhının de

ğiştirilmesi. 
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4. Sigortacmm 
borcundan 
kurtulması. 

5. Kanuni 
halefiyet. 

6. Sigortacının 
primleri kabul et
mek mecburiyeti. 

D) Gemi değeri
nin düşmesine 
karşı tedbirler. 
I - Gemi maliki 

aleyhinde. 

siyle yapılmış olması halinde hangi tarihte eline geçecek idiyse 
o tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

DOKUZ YÜZ ALTINCI MADDE — Sigortacı, sigorta 
ettiren kimsenin veya sigortalının fiili yüzünden borcundan 
kurtulsa bile, alacaklıya karşı olan borcu bakidir. Sigortacı
nın, korkulan hâdisenin tahakkukundan sonra sözleşmeden cay
ması halinde aynı hüküm caridir. 

Sigortacı : 
1. Sigorta primi süresi içinde ödenmediği; 
2. Gemi denize elverişsiz bir halde yahut usulü veçhile 

donatılmaksızm veya gemi adamlarının tamamlanmaksızm yola 
çıktığı; 

3. Gemi, bildirilen veya mûtat olan rotadan ayrıldığı; 
için borcundan kurtulursa, birinci fıkranm birinci cümlesi 

uygulanmaz. 
DOKUZ YÜZ YEDlNCl MADDE — Sigortacı, 903 ncü 

maddenin 2 - 4 ncü fıkralariyle 906 ncı madde gereğince alacağı 
ödediği nispette ipotekli alacak sahibinin haklarına kanunen 
halef olur; şu kadar ki, halefiyet, alacaklının zararına olarak 
ileri sürülemiyeceği gibi sigortacmm kendisine tazminat ver
mekle mükellef bulunduğu ve derecesi aynı olan veya sona gelen 
bir ipotekli alacak sahibine de dermeyan edilemez. 

DOKUZ YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Sigortacı: muacce-
liyet kesbeden sigorta primlerini ve sigorta sözleşmesi gereğince 
yapılması lâzımgelen başka ödemeleri, kanunen reddedebileceği 
hallerde bile, sigortalıdan ve ipotekli alacak sahibinden kabul 
etmek mecburiyetindedir. 

ipotek dolayısiyle gemi, sigorta primlerinin yahut sigorta 
sözleşmesi gereğince sigortacıya yapılması lâzımgelen başka öde
melerin ifası için alacaklı tarafından sarfedilen paralarla bun
ların faizlerinden de mesuldür. 

DOKUZ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Geminin veya 
tesisatının bozulması neticesi olarak ipoteğin emniyeti tehlikeye 
düşerse, alacaklı tehlikeyi bertaraf etmek üzere malike münasip 
bir mehil tâyin eder. Bu mehil içinde tehlike bertaraf edilmezse, 
alacaklı derhal ipoteği paraya çevirmek hakkını elde eder. Ala
cak faizsiz olup henüz muacceliyet kesbetmemişse, alacaklı, 
ancak asıl alacak ile ödeme anından muacceliyet anma kadar 
geçen zaman içinde kanuni faiz miktarına tekabül eden bir pa
rayı istiyebilir. 

Malik, gemi ipoteğinin emniyetini tehlikeye düşürebilecek 
derecede geminin veya tesisatının kötüleşmesini mucip olacak 
surette gemiye müdahale eder yahut üçüncü şahıslar tarafından 
yapılacak bu gibi müdahalelere veya sair tahribata karşı alın
ması lâzımgelen tedbirleri almazsa, alacaklının talebi üzerine 
maliyeme tehlikenin önlenmesi için lüzumlu tedbirlerin alınma
sına karar verir. Başka tedbirler kâfi gelmezse, mahkeme, ala
caklının derhal ipoteği paraya çevrilmesine karar verebilir. 
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Gemi ipoteğinin şümulüne giren teferruatın kötüleşmesi ya

hut muntazam bir idare icabatma aykırı olarak gemiden uzak
laştırılması hali de geminin kötüleşmesi hükmündedir. 

DOKUZ YÜZ ONUNCU MADDE — Üçüncü kişinin müdaha- II 
leşi sebebiyle geminin, ipoteğin emniyetini tehlikeye düşürecek 
derecede kötüleşmesi melhuz ise, alacaklı, ancak üçüncü k::inin 
müdahalesinin men'ini dâva edebilir. 

Üçüncü kişiler 
aleyhinde, 

E) Malikin hail 
olduğu haklar. 

I - Defi haklan. 

DOKUZ YÜZ ON BlRlNCÎ MADDE — Malik, borçlunun 
alacaklıya karşı haiz olduğu defileri gemi ipoteği sahibine 
karşı da ileri sürebilir. Borçlu, borcuna esas olan hukuki mua
melenin hükümsüz veya kabili iptal olduğunu dermeyan etmek 
hakkını haiz olduğu müddetçe, malik, ödemekten imtina edebilir. 
Alacaklı borçlunun muaccel bir borcu ile alacağını takas etmek 
suretiyle hakkını istifa imkânına sahip olduğu müddetçe, malik, 
yine ödemeden imtina edebilir. Borçlu ölürse, mâlik, mirasçı
nın borçtan ancak mahdut bir şekilde mesul olduğunu ileri sü
remez. 

Malik aynı zamanda borçlu değilse, borçlunun bir defiden 
feragat etmesiyle o defi hakkını kaybetmiş olmaz. 

DOKUZ YÜZ ON IKÎNCÎ MADDE — Alacağın muacce- '// - M ihbar. 
iiyet kesbetmesi bir ihbar ile olacaksa ihbar, ancak alacaklı ta- i- Kime ve kimin 
rafından malike yahut malik tarafından alacaklıya yapılması tarafından yaptla-
halinde gemi ipoteği -hakkında hüküm ifade eder. Gemi sicilin- ca#»-
de malik olarak kayıtlı bulunan kimse, alacaklı bakımından ma
lik sayılır. . 

DOKUZ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Malik, alacaklıya- 2. Kayyım tâyini. 
memleket dâhilinde ne bir ikametgâh ne de bir temsilci göster-
memişse, sulh mahkemesi, alacaklının talebi üzerine, .bir kay
yım tâyin eder. Malikin ikametgâhının bilinmemesi veya ala
caklının, kendi kusuru olmaksızın malikin kim olduğunu bilme
mesi halinde de aynı hüküm uygulanır. 

DOKUZ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Alacak malike /// - Ödeme hakkı. 
karşı muacceliyet kesbeder yahut borçlu borcunu ödemek hakkı- 1- Şartlan. 
nı haiz olursa, malik borcu ödeyebilir. 

Malik, parayı tevdi veya takas etmek suretiyle de alacaklının 
hakkını yerine getirebilir. 

DOKUZ YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE - Malik aynı za
manda borçlu değilse alacaklının hakkını itfa ettiği nispette ala
caklının yerine kaim olur; halefiyetin, alacaklının zararına ola
rak ileri sürülmesi caiz değildir. Borçlunun malik ile olan hu
kuki münasebetlerinden doğan itiraz ve defi hakları saklıdır. 

Alacak için birlikte gemi ipoteği mevcutsa 938 nci madde 
hükmü cari olur. 

DOKUZ YÜZ ON ALTINCI MADDE — Alacaklının hak
kının itfası mukabilinde malik, gemi sicilinin tadili veya gemi 

2. Halefiyet. 

3. Belgelerin 
verilmedi. 



— 240 — 
ipoteğinin terkini için lüzumlu belgelerin kendisine verilmesini 
istivebilir. 

A) Genel olarak. 

B) Karine. 

C) Alacaklının 
gemiye malik ola
bilmesi hakkında 

şart. 

D) Alacaklıya 
halef olmak. 

A) İpoteğin 
devri. 

I - genel olarak. 

Üçüncü Ayırım 

Gemi ipoteğinin paraya çevrilmesi 

DOKUZ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Alacaklı, gemi ve 
gemi ipoteğinin şümulüne giren eşya üzerinden alacağını ancak 
cebrî icra yolu ile istîfa edebilir. 

Aynı alacak için birlikte gemi ipoteği varsa alacaklı alacağı
nın tamamını veya bir kısmını gemilerin her biri üzerinden istîfa 
edebilir. 

DOKUZ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Gemi ipote
ğinden mütevellit hakkın takibi sırasında, gemi sicilinde malik 
olarak kayıtlı bulunan kimse alacaklı bakımından malik sayılır. 
Tescil edilmemiş olan malikin, gemi ipoteğine karşı haiz olduğu 
derileri ileri sürmek hakkı saklıdır. 

DOKUZ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Alacak ma
like karşı mııacceliyet kesbetmedikçe, malik, alacaklıya hakkı
nın ifası kasdiyle gemi mülkiyetinin devrini istemek yahut cebrî 
icra yolundan başka bir şekilde devir ve temlik etmek hakkını 
bahsedemez. 

DOKUZ YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Alacaklı geminin 
paraya çevrilmesini istediği takdirde, cebrî icra neticesinde 
gemi veya gemi ipoteğinin şümulüne giren eşya üzerindeki bir 
hakkını kaybetmek tehlikesine mâruz bulunan herkes, tevdi 
veya takas suretiyle dahi alacaklının alacağını itfa etmek hak
kını haizdir. Geminin veya 900 ncü maddede yazılı eşyanın zil
yedi, cebrî icra neticesinde zilyeclliğini kaybetmek tehlikesine 
mâruz kaldığı takdirde, aynı hakkı haiz olur. Üçüncü kişi 
borcu ödediği nispette alacaklının yerine kaim olur. Halefiyet, 
alacaklının zararına olarak ileri sürülemez. Borçlunun üçüncü 
kişi ile olan bir hukuki münasebetinden doğan defi hakları 
saklıdır. 

916 ncı madde hükmü de uygulanır. 

Dördüncü Ayırım 
Gemi ipoteğinin devri, tadili ve sukutu 

DOKUZ YÜZ YlKMl B lRÎNCl MADDE — Alacağın 
temliki ile gemi ipoteği de yeni alacaklıya intikal eder. 

Alacak, ipotekten ve ipotek, alacaktan ayrı olarak temlik ve 
devredilemez. 

Alacağın temliki için, eski ve yeni alacaklının bu hususta 
anlaşmaları ve gemi siciline tescili lâzımdır; bu hususta 876 ncı 
maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları uygulanır. 

893 ncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı hallerde alacak, 
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alacağın temliki hakkındaki genel hükümlere göre de devredile
bilir. Bu takdirde gemi ipoteği, alacak ile birlikte intikal etmez. 

DOKUZ YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Maükin, gemi 
ipoteğine mütaallik olup herhangi bir hukuki münasebete müs

teniden eski alacaklıya karşı haiz olduğu bir defi, yeni alacak
lıya karşı da ileri sürülebilir. 885 ııci maddenin 1 ve 2 ııci fık
rası, 886 ve 887 nci maddelerle 889 ncıı maddenin son fıkrası hü
kümleri bu defi hakkında da caridir. 

Alacak; üçer aylık devrelere taksim edilen bir takvim yılı 
içinde malikin, devri temlike vâkıf olduğu günün dâhil bulun
duğu ilk üç aylık devre ile bunu takip eden ikinci üç aylık dev
re zarfında müstaceliyet kesbeden faiz veya diğer fer'î mükele-
fiyetlerden ibaretse, bunun devri halinde, alacaklı birinci fık
rada yazılı defilere karşı, 885 nci maddeye dayanarak, bir karşı 
defi ileri süremez. 

DOKUZ YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Alacak, öden
memiş olan faizi veya diğer fer'î mükellefiyetleri yahut 898 nci 
maddede yazılı ihbar ve takip masraflarını veya 908 nci mad
denin 2 nci fıkrasında yazılı paraların tazminini istihdaf edi
yorsa1, işbu .alacağın devri ve malik ile yeni alacaklı arasındaki hu
kuki münasebet, alacağın temliki hakkındaki genel hükümlere 
tâbidir. 

Bu halde, 885 nci madde hükümleri uygulanmaz. 
DOKUZ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Gemi ipo

teğinin muhtevasının değiştirilebilmesi için, malik ile alacaklı
nın anlaşmaları ve değişikliğin gemi siciline tescili lâzımdır; 
bu hususta 876 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları ve 893 ncü 
madde uygulanır. 

Gemi ipoteğini bir üçüncü şahsın hakkı takyit ediyorsa o 
kimsenin de muvafakati lâzımdır. Muvafakatin sicil memurlu
ğuna yahut lehine vâki olan kimseye karşı beyan edilmesi ica-
beder; muvafakatten rücu caiz değildir. 

DOKUZ YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Gemi ipoteği
ne esas olan alacak yerine bir başkası ikame olunabilir. Tebdil 
için alacaklı ile malikin anlaşmaları ve gemi siciline tescil lâzım
dır; bu hususta 876 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralariyle 924 
ncü maddenin 2 nci fıkrası uygulanır. 

Eski alacak yerine geçecek olan yeni alacak gemi ipoteğinin 
eski alacaklısına ait değilse onun da muvafakati lâzımdır. Bu 
hususta 924 ncü maddenin ikinci fıkrası ve 926 nci maddenin 2 
ve 3 ncü fıkraları uygulanır. 

DOKUZ YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Gemi ipote
ğinin hukuki bir muamele ile kaldırılabilmesi için alacaklının 
ipotekten vazgeçtiğini beyan ve malikin buna muvafakat etmesi 
ve gemi ipoteğinin de gemi sicilinden terkini lâzımdır. Alacak
lının beyanını, sicil memurluğuna yahut lehine vâki olan kim
seye karşı yapması icabeder. Malikin muvafakatinin sicil me-

/ / - Defi haklan. 

III - Genel hüküm
lere tâbi olan 

alacaklar. 

B) İpoteğin 
tadili. 

I - Muhtevası 
bakımından. 

II - Alacağ%n 
tebdili. 

C) İpoteğin 
sukutu. 

I - Sebepleri. 
1. Kaldvrmd. 



— 242 — 

#. Alacağın 
sukutu. 

3. Alacaklı ve 
mâlik sıfatlarının 

birleşmesi. 

4. Haksız yere 
silinmiş ipotek, 
kaydolunmamış 
kanuni ipotek. 

5. tptdl kararı. 
a) Alacaklının 

belli olması 
halinde. 

murluğuna yahut alacaklıya karşı beyan edilmesi lâzım gelir; 
muvafakatten rücu caiz değildir. 

Terkinden önce alacaklı, beyanını sicil memurluğuna karşı 
yapmış yahut lehine vâki olan şahsa terkin hususunda gemi sici
li tüzüğü hükümlerine uygun bir kayıt muvafakati vermiş oldu
ğu takdirde, artık beyanından dönemez. 

Beyanı alacaklıyı bağladıktan sonra, alacaklının tasarruf 
ehliyetinin tahdide uğramasiyle beyanın hükmüne halel gelmiş 
olmaz. 

924 ncü maddenin 2 nci fıkrası burada da uygulanır. 
DOKUZ YÜZ YlRMÎ YEDİNCİ MADDE — İpotek, 933 

ncü maddede vazıh haller saklı kalmak üzere, alacak ile birlikte 
sukut eder. ipotek, alacaklı cebrî icra yolu ile alacağını gemi 
üzerinden istifa ettiği takdirde tamamen ve diğer eşya üzerin
den istifa ettiği takdirde ancak bu istifa nispetinde sukut eder. 

İpotek, alacaklının ondan feragat etmesiyle de sukut eder. 
Malik, ipoteğin dermeyanını daimî olarak imkânsız kılan bir 
defi hakkına sahip bulunduğu takdirde, alacaklıdan, ipoteğin
den feragat etmesini talep edebilir. Feragatin sicil memurluğu 
veya malike karşı beyan edilmesi ve gemi siciline tescili lâzım
dır; bu hususta 924 ncü maddenin 2 nci fıkrası ve 926 neı mad
denin 2 nci ve 3 ncü fıkraları uygulanır. 

İpotek terkin edilmediği müddetçe, malik evvelki takyit 
miktarrnca aynı derecede yeni bir ipotek tesis edebilir. 1 nci fık
ranın 2 nci cümlesinde yazılı halde, bu hüküm cari olmaz. Bu 
hak, gemiye malik olan kimseye aittir ve devredilemez. Gemi
nin paraya çevrilmesi yolu ile takip başladıktan sonra, bu hak 
ancak takipte bulunan alacaklının muvafakatiyle kullanılabilir. 
İhale ile birlikte bu hak da sukut eder. Satış bedelinin tevziin-
de bu hak nazarı itibara alınmaz. 

İpoteğin yalnız bir kısmının sukutu halinde, alacaklı uhde
sinde kalan kısmı, malikin haiz olduğu hakka binaen tesis ede
ceği yeni ipoteğe nazaran rüçhan hakkını haizdir. 

DOKUZ YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Gemi ipo-
teğiyle mülkiyetinin ayin şahısta birleşmeleri halinde, ipotek su
kut eder; bu haldede 927 nci maddenin 3 ncü fıkrası uygulanır. 

Alacak mevcut olduğu veya üçüncü bir kişi lehine olarak 
mevcut sayıldığı müddetçe, gemi ipoteği sukut etmez. Malik, 
alacaklı sıfatiyle, gemi hakkında cebrî icra tatbikatında buluna
maz; ipotek dolayısiyle faiz istemek hakkı yoktur. 

DOKUZ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Gemi 
sicilinden hakzız yere terkin edilmiş olan bir akdî ipotek ve kay
dolunmamış kanuni ipotek, alacaklının malike karşı olan alacak 
hakkının zaman aşımına uğramasiyle de sukut eder. 

DOKUZ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Alacaklı belli ol
mazsa; ipoteğe mütaallik olmak üzere gemi siciline yapılan son 
kayıttan itibaren on yıl geçtiği ve. alacaklının hakkı bu süre için
de malik tarafından Borçlar Kanununun 133 ncAi maddesi gere-
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ğince taninmamış olduğu takdirde alacaklı ilân yolu ile davet olu
narak ipoteğin iptaline karar verilebilir. Vadeli alacaklarda 
süre, vâde gününün mürurundan önce cereyana başlamaz. 

İptal kaTarınm verilmesiyle ipotek sukut eder. 927 nci mad
denin üçüncü fıkrası bu halde de cari olur. 

DOKUZ YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Malik, alacak
lının alacağını tediye veya feshi ihbar hakkını haiz olur ve ala
cağın tutarı olan parayı, geri almak hakkından feragat etmek 
suretiyle, alacaklı namına tevdi ederse, belli olmıyan alacaklı 
ilân yolu ile davet olunarak ipoteğin iptaline karar verilebilir. 
Faizler, ancak miktarı sicile geçirilmiş ise tevdi olunur. İptal 
kararının verilmesine takaddüm eden dört yıldan önceki zama
na ait faiz tevdi edilmez. 

Borçlar Kanununun tevdi hakkındaki hükümlerine göre da
ha önce hakkını istifa etmiş olmadıkça, iptal kararının verilme
siyle alacaklının alacağı itfa edilmiş sayılır. 

Alacaklı daha önce tevdi yerine müracaat etmediği takdirde 
tevdi edilen miktar üzerindeki hakkı, iptal kararının verilme
sinden sonra on yıl geçmekle düşer; bu halde tevdi eden kimse, 
geri almak hakkından feragat etmiş olsa bile, geri almak hakkını 
elde eder. 

DOKUZ YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE — Malik bir başka
sına) karşı, alacağın sukutu halinde gemi ipoteğini de terkin et
tirmeyi taahhüt ederse terkini istemek hakkının temini için ge
mi siciline şerh verilebilir. 

DOKUZ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Borçlu alacak
lının alacağını öderse, malikten veya malike hukukan selef olan
ların birinden tazminat istemek hakkmı haiz olduğu nispette, 
gemi ipoteği kendisine intikal eder; ancak kısmen tazminat isti-
yebildiği takdirde, kendisine intikal eden gemi ipoteği malikin 
927 nci maddenin 3 ncü fıkrası gereğince haiz olduğu hakka 
müsteniden tesis edeceği gemi ipoteğine nazaran rüçhan hakkını 
haizdir. 

Borçlu alacağın yalnız bir kısmını öderse, gemi ipoteğinin 
alacaklı uhdesinde kalan kısmı rüçhan hakkını haiz olur. 

Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı şahısta birleşmesi, ala
caklının alacağının itfası hükmündedir. 

DOKUZ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Alacaklı 
gemi ipoteğini kaldırır veya ondan feragat eder yahut diğer bir 
gemi ipoteğinin rüçhan hakkını kabul ederse borçlu, böyle bir 
tasarruf yapılmadığı takdirde 933 ncü madde gereğince gemi 
ipoteği üzerinden ne kadar tazminat alabilecek idiyse o nispette, 
borcundan kurtulur. 

DOKUZ YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Borçlunun, 
alacağı ödiyerek malikten tazminat istemek hakkını haiz olması 
lıalinde, alacaklı, kendisine derhal haber vermeksizin geminin 
cebrî icra yolu ile satılması için takipte bulunursa, satış bedeli 

b) Paramn teb
dili halinde. 

II - Terkin §erhi. 

III - Borçlunun 
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4. Belgeleri is
temek hakka. 

m Birlikte gemi 
ipoteği. 

I - İpoteğin 
sukutu. 

ti - Mâlikin, ala
caklının hakkını 

itfa etmesi. 

alacağı karşılamaya kâfi gelmediği takdirde, borçlu, haber ve
rilmemesi yüzünden zarara uğradığı nispette borcunu ödemek
ten imtina edebilir. 

DOKUZ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Borçlu; ala
cağı itfa suretiyle gemi ipoteğini iktisap eder yahut aynı sebep 
dolayısiyle gemi sicilinin tadilinde başka hukuki menfaati bu
lunursa, alacaklının, gemi sicilinin tadili için lüzumlu olan bel
geleri kendisine vermesini istiyebilir. 

DOKUZ YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Birlikte ge
mi ipoteği sukut ederse, malikler veya pay sahipleri arasındaki 
hukuki münasebetten aksi anlaşılmadıkça, bunlardan her biri, 
kendi gemisi veya payı üzerinde, 927 nci maddenin 3 ncü fık
rasında yazılı olan hakka, kendisine ait gemi veya pay değerinin 
bütün gemi veya payların mecmuu değerine olan nispeti daire
sinde sahip olur. Değer, gemi ipoteğine derece itibariyle takad
düm eden takyidat çıkarılmak suretiyle hesap olunur. 

Maliklerden her biri, diğerlerinden, kendisine düşen miktar 
hakkında gemi sicili tüzüğü hükümlerine uygun bir beyanname 
vermelerini istiyebilir. 

ipoteğin yalnız bir kısmı sukut ederse, alacaklı uhdesinde 
kalan kısmı maliklerden birinin haiz olduğu hakka müsteniden 
tesis edeceği ipoteğe nazaran rüçhan hakkını haiz olur. 

DOKUZ YÜZ OTUZ SEKİZÎNCÎ MADDE — Birlikte ge
mi ipoteğiyle mukayyet bir geminin maliki, alacaklının hakkını 
itfa eder ve bu suretle de alacak sukut ederse, 927 nci maddenin 
3 ncü fıkrasmda yazılı olan hakka, ancak kendi gemisi üzerinde 
ve birlikte gemi ipoteğinin miktarı nispetinde sahip olur. Ayni 
malik, 915 nci madde gereğince alacağı iktisap ederse, yalnız ge
misi üzerindeki ipotek kendisine intikal eder; diğer gemiler 
üzerindekiler ise düşer. Bu gemilerin malikleri 1927 nci mad
denin 3 ncü fıkrasındaki hakkı bu halde de haiz değildirler. 

Alacağı itfa eden malik, diğer gemilerden birinin malikin
den veya bu malike hukukan selef olan kimseden tazminat iste
mek hakkını haiz olursa, bu malikin gemisi üzerindeki ipotek, 
tazminat hakkı miktarınca, kendisine intikal eder; bu gemi 
ipoteği 1 nci fıkranın 2 nci cümlesi gereğince intikal eden gemi 
ipoteğiyle beraber bir birlikte gemi ipoteği teşkil eder, Alacak
lının hakkını istifa etmesi üzerine alacak düşmüş olursa, malik 
1 nci fıkranın 1 nci cümlesi gereğince haiz olduğu hakkı, 1 nci 
cümleye göre intikal eden. ipotekle beraber bir birlikte gemi ipo
teği tesis edecek şekilde kullanabilir. 

Alacağın yalnız bir kısmı itfa olunursa, alacaklı uhdesinde 
kalan ipotek, malikin haiz olduğu hakka binaen tesis veya 1 nci 
fıkranın 2 nci cümlesi ve 2 nci fıkrası gereğince iktisap ettiği 
ipoteğe nazaran rüçhan hakkını haiz olur. 

Alacak hakkının malike devir ve temliki veya alacaklı ve 
borçlu sıfatlarının malikin şahsında birleşmeleri, alacağın malik 
tarafından itfası hükmündedir. 
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Alacaklı hakkını cebrî icra yolu ile gemi ipoteği ile takyit 

edilmiş olan gemilerden biri üzerinden istifa etmesi halinde 2 
nci fıkranm 1 nci cümlesi uygulanır, 

DOKUZ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Birlikte 
gemi ipoteği dolayısiyla borçlu, takyit edilmiş olan gemilerden 
ancak birinin malikinden veya bu malike hukukan selef olan bir 
kimseden 933 ncü madde gereğince tazminat istemek hakkını 
haiz olursa yalnız o gemi üzerindeki ipotek kendisine intikal 
eder; diğer gemiler üzerindekiler düşer. Bu gemilerin malikleri 
927 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki hakkı haiz değildirler. 

Borçluya kısmen tazminat vermek lâzımgelir ve bu yüzden 
ipoteğin bir kısmı kendisine intikal ederse, ipoteğin bütün gemi
lerden sukutu nispetinde, maliklerin 927 nci maddenin 3 ncü 
fıkrası mucibince haiz oldukları hak hususunda 937 nci madde 
hükmü uygulanır; şu kadar ki, aynı maddenin 1 nci fıkrasının 
2 nci cümlesi gereğince önceden çıkarılması lâzımgelen takyida-
ta, ipoteğin borçluya intikal eden kısmı da ilâve edilir. 

DOKUZ YÜZ K I R K I N C I MADDE — Birlikte gemi ipo
teğinin alacaklısı yalnız gemilerden biri üzerindeki ipotekten 
feragat ederse, bu geminin maliki, 927 nci maddenin 3 ncü fık
rasındaki hakka sahip olmaz, Alacaklının, gemilerden biri üze
rindeki ipoteğinin 930 ncu madde gereğince iptal edilmesi halin
de aynı hüküm cari olur. 

Beşinci Ayırım 

Yapılmakta olan gemiler üzerinde ipotek 

DOKUZ YÜZ K I R K B İ R İ N C İ MADDE — Gemi ipoteği, 
tersanede inşa edilmekte olan gemi üzerinde de tesis olunabilir. 

Omurgası vaz'olunarak gemi kızaktan indirilinceye kadar 
görünebilecek bir yere ad ve numara konmak suretiyle yapının 
açık ve daimî bir şekilde tefrik ve temyizi mümkün kılındığı an
dan itibaren ipotek tesisi caizdir. 

On sekiz gros tonilâtodan ufak yapılar üzerinde ipotek tesis 
olunamaz. 

DOKUZ YÜZ K I R K İ K İ N C İ MADDE — Yapılmakta 
olan 'bir gemi üzerinde ipotek tesisi, yapılmakta olan gemilere 
mahsus olan sicile kayıt suretiyle olur. 

Bu ayırımın özel hükümleri saklı kalmak şartiyle, yapı 
üzerindeki ipotek hakkında 875 nci madde ile 879 - 940 nci mad
deler hükümleri, ipotek; mahsus sicili kaydolunduğu takdirde, 
tescil ânından itibaren 869, 872, 873, 874 ve 876 nci maddeler hü
kümleri de uygulanır. 

DOKUZ YÜZ K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Gemi ipoteği, 
yapılmakta olan gemiye, yapının her hangi bir safhasındaki 
haliyle şâmilidr. Gemi ipoteği fazla olarak 900 ncü maddede 
yazılı eşyadan başka, yapı malikinin mülkiyetine girmemiş olan 
kısımlar müstesna, tersanede bulunan ve inşaatta kullanılacak 

III - Halefiyet 

IV * Feragat 

A) Tesisi 
I - Şartlar, 

II - Uygulanacak 
hükümler. 

B) Şümulü, 
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olan ve bu bakımdan da işaretlenmiş kısımlara da şâmildir. 900 
ncü maddenin 2 nci fıkrası hükmü bu halde de uygulanır. 

Gemi ipoteği, sigorta alacağına ancak malikin yapıyı ayrıca 
sigorta ettirmiş olması şartiyle şâmilidr. 

C) Derecesi. DOKUZ YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Yapılmak
ta olan gemi üzerinde tesis olunan gemi ipoteği, gemi inşaatı ta
mamlandıktan sonra eski derecesiyle gemi üzerinde kalır. 

Altıncı Ayırım 
İntifa hakla 

DOKUZ YÜZ KIRK BEŞ.ÎNCÎ MADDE — Gemi üze-
gayrimenkuller üzerin-rindeki intifa hakkı, Medeni Kanunun 

deki intifa hakkı hükümlerine tâbidir. 
İntifa hakkı ile gemi ipoteklerinin dereceleri tescillerinin 

sırasına göre tâyin olunur. Daha eski bir tarihle kaydolunan 
hak değerlerine nazaran rüçhan hakkını haizdir; aynı tarihle 
kaydedilmiş bulunan haklar .aynı derecededirler. Bu hususta 
894 ncü maddenin 2 nci fıkrasiyle 
hükümleri uygulanır. 

895, 896 ve 929 ncu maddeler 

A) Donatan. 
I - Tarifi. 

II - Mesuliyeti. 
1. Gemi adamları
nın kusurlarından 

dolayı. 

2. Mesuliyetin 
mahiyeti. 

a) Ayni olarak. 

İkinci Bölüm 
Donatan ve donatma ortakhğt 

DOKUZ YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Gemisini men
faat sağlamak kasdiyle denizde işleten gemi maliki, donatan sa
yılır. 

Kendisinin olmıyan bir gemiyi menfaat sağlamak kasdiyle 
kendi nam ve hesabına denizde işleten kimse de, üçüncü, kişilerle 
olan münasebetlerinde donatan sayılır. Malik, geminin işletil-

> meşinden dolayı gemi alacaklısı sıfatiyle bir talepte bulunan 
kimseyi, bu işletilme malike karşı, haksız ve alacaklı da kötü ni
yet sahibi olmadıkça, hakkını istemekten menedemez. 

DOKUZ YÜZ KIRK YEDÎNCÎ MADDE — Donatan, ge
mi adamlarından birinin görevini yapması zımnında işlediği ku
surla üçüncü bir kişiye verdiği bir zarardan dolayı mesuldür. 
Şu kadar ki, donatanın yükle ilgililere karşı olan mesuliyeti, ta

şıyanın gemi adamlarının kusurundan mütevellit mesuliyeti nis-
petindedir. 

DOKUZ YÜZ KIRK SEKÎZÎNCÎ MADDE — Aşağıdaki 
hallerde donatan üçüncü bir kişinin alacağından dolayı ancak 
gemi ve navlun ile mesuldür: 

1. Alacak; kaptanın ayrıca haiz olduğu özel bir vekâlet 
zımnında değil de, sırf kaptan sıfatiyle sahip bulunduğu kanu
ni salâhiyete istinaden yaptığı hukuki muamelelerden doğmuş 
ise; 

2. Alacak; donotan tarafından akdedilmiş olup da ifası kap-
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b) Şahsi olarak. 

III - Yetkili 
mahkeme. 

B) Donatma 
ortaklığı. 

I - Tarifi. 

tana düşen bir sözleşmenin yerine getirilmemesmden yahut nok
san veya fena ifasından doğmuş ise; 

3. Alacak; gemi adamlarından birinin kusurundan doğmuş 
ise; 

İkinci bentte yazılı hallerde; sözleşmenin ifa edilmemesinin 
yahut noksan veya fena ifa edilmesinin, gemi adamlarının biri
nin kusurundan mütevellit olup olmadığına bakılmaz. 

Birinci ve ikinci sayılı bentlerde yazılı hallerde; donatan söz
leşmenin ifasında bizzat kusurlu olur veya sözleşmenin ifasını 
ayrıca tekeffül etmiş bulunursa birinci fıkranın hükmü uygu
lanmaz. 

DOKUZ YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Dontan, 
gemi adamlarının hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan alacakla
rından, şahsan da mesuldür. 

DOKUZ YÜZ ELLİNCİ MADDE -=- Dontan aleyhine, bu 
sıfatla, herhangi bir alacaktan dolayı, şahsan veya yalnız gemi 
ve navlun ile mesul olduğuna bakılmaksızın, geminin babama 
limanındaki mahkemede dâva açabilir. 

DOKUZ YÜZ ELLÎ BİRİNCİ MADDE — Birden çok kim
selerin müştereken malik oldukları gemiyi, menfaat sağlamak 
kasdiyle, cümlesi nam ve hesabına denizde işletmeleri halinde, 
donatma ortaklığı mevcut sayılır. 

Ortaklığın ticaret siciline kaydettirilmesi hakkında 155 -158 
nci maddeler uygulanır; şu kadar ki, 155 nci maddenin 2 ve 5 nci 
bendlerinin yerine geçmek üzere, ortaklığın donatma ortaklığı 
olduğu ve müşterek donatanların gemi paylarının büyüklüğü 
tescil olunur. 

Geminin bir ticaret ortaklığına ait olması halinde, donatma 
ortaklığına mütaallik hükümler uygulanmaz. 

DOKUZ YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — Müşterek dona
tanlar arasındaki hukuki münasebet, yaptıkları sözleşmeye 
tâbidir. Anlaşma olmadıkça aşağıdaki maddeler uygulanır. 

DOKUZ YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Donatma ortak
lığının işleri müşterek donatanların karariyle yapılır. Kararlar 
oyların çoğunluğu ile verilir. Oylar müşterek donatanların or
taklık paylarının, büyüklüğüne göre hesap olunur. Karar 
lehinde oy verenlerin, bütün paylarm, yarısından fazlasına 
sahip olmaları halinde, karar için aranılan oy çoğunluğu mevcut 
sayılır. 

Donatma ortaklığı sözleşmesinin değiştirilmesine mütaallik 
veya bu sözleşmenin hükümlerine aykırı yahut donatma ortak
lığının maksadına yabancı bulunan kararlar için, müşterek dona
tanların hepsinin oybirliği lâzımdır. 

DOKUZ YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Donatma IV - Gemi müdürü. 
ortaklığı işlerinin idaresi için çoğunluk karariyle bir gemi mü- ı> Tâyin ve azil. 
dürü tâyin olunabilir. Tâyin edilecek gemi müdürü müşterek 
donatanlardan değilse, oybirliği lâzımdır. 

II - Uygulanacak 
hükümler. 

III - Kararlar. 
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? Temsil salâ
hiyeti 

a) Şümulü. 

h) Hükümleri. 

c) Tahdidi. 

3> İdare hakki. 
a) Şümulü. 

Gemi müdürü her zaman çoğunluk karariyle azlolunabilir. 
Sözleşme dolayısiyle haiz olduğu ücret talebi saklıdır. 

Gemi müdürünün tâyin ve azli ticaret ve gemi sicillerinde 
kaydettirilir. 

DOKUZ YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Donatma ortak
lığının üçüncü kişilerle olan münasebetlerinde gemi müdürü, bu 
sıfatla, donatma ortaklığının mûtat işleri icaplarından olan 
bütün muameleleri ve hukuki tasarrufları yapmaya^ salahiyetli
dir. Bu salâhiyet; hususiyle geminin donatılmasına ve bakı
mına, taşıma sözleşmelerinin yapılmasına, navlunun, donatma 
masraflarının ve müşterek avaryadan doğan alacakların sigorta 
ettirilmesine ve işlerin mûtat seyri dolayısiyle ödenen paraların 
kabzına da şâmildir. 

Gemi müdürü bu hudut dahilinde donatma ortaklığını mah
kemede temsil edebilir. 

Gemi müdürü kaptanı tâyin etmeye ve ona yol vermeye de 
salahiyetlidir. Kaptan yalnız gemi müdürünün talimatına 
riayetle mükellef olup müşterek donatanlardan herhangi birinin 
vereceği talimata uymaz. 

Gemi müdürü ayrıca özel bir vekâleti haiz olmadıkça, donat
ma ortaklığı veya müşterek donatanlardan herhangi birinin 
namına kambiyo taahhütlerine girmeye yahut ödünç para al
maya, gemiyi veya gemi paylarını satmaya, rehnetmeye ve ke-
zalik genıi ve paylarını sigorta ettirmeye salahiyetli değildir. 

DOKUZ YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Gemi müdürü
nün bu sıfatla ve kanuni salâhiyeti çerçevesi içinde yapacağı hu
kuki bir muamele ile, donatma ortaklığı üçüncü kişilere karşı 
hak iktisap ve borç iltizam etmiş olur. Muamelede müşterek 
donatanların adlarının gösterilmiş olup olmamasının ehemmiye
ti yoktur. 

Gemi müdürünün yaptığı bir muamele zımnında donatma or
taklığı borç iltizam ederse, müşterek donatanlar, muamele biz
zat kendileri tarafından yapılmış olsaydı ne suretle mesul ola
cak idiyseler, o suretle mesul olurlar. 

DOKUZ YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — Gemi müdürü
nün 955 nci maddede yazılı salâhiyetleri üzerinde yapılan tah
dit, donatma ortaklığı tarafından, ancak muamelenin yapıldığı 
ânda bu tahdidi bilen üçüncü kişiye karşı ileri sürülebilir. 

DOKUZ YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Gemi müdü
rü, donatma ortaklığına karşı, salâhiyetlerinin şümulü hususun
da ortaklıkça konan tahditlere riayetle mükelleftir; kezalik ka
rarlara göre hareket ve kararları ifa etmeye mecburdur. 

Birinci fıkra hükmü saklı kalmak üzere, gemi müdürünün 
haiz olduğu salâhiyetin şümulü, donatma ortaklığına karşı dahi, 
955 nci madde hükmü gereğince takdir olunur; şu kadar ki, yeni 
yolculuk veya yeni işler, olağanüstü tamirler yahut kaptanın 
tâyin veya azli bahis mevzuu olduğu takdirde, daha önce donat
ma ortaklığının kararını almak lâzımdır. 
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DOKUZ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Gemi mü

dürü, donatma ortaklığının işlerini tedbirli bir donatan gibi öze
nerek yapmaya mecburdur. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Gemi müdürü, 
idare ettiği donatma ortaklığı işlerine dair ayrı defter tutmak 
ve ilgili belgeleri saklamakla mükelleftir. Müdür, müşterek do
natanlardan her birine, talebi halinde, donatma ortaklığına, 
hususiyle gemiye, yolculuğa ve geminin donatılmasına taallûk 
eden bütün münasebetler hakkında malûmat vermeye ve donat
ma ortaklığına ait defterleri, mektupları ve sair kâğıtları gös
termeye her zaman mecburdur. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞ B İ R İ N C İ MADDE — Gemi mü
dürü her zaman, donatma ortaklığının kararı üzerine, ortaklığa 
hesap vermeye mecburdur. Gemi müdürünün verdiği hesap, 
müşterek donatanların oy çoğunluğu ile kabul veya gördüğü iş
ler tasvip edilse bile azlık, haiz olduğu hakları ileri sürebilir. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞ İ K İ N C İ MADDE — Müşterek do
natanlardan her biri, donatama ortaklığı masraflarına, hususiy
le geminin donatılması ve tamiri masraflarına, payları nispetin
de iştirake mecburdur. 

Müşterek donatanlardan biri kendine düşen masraf payını 
ödemekte gecikir ve bu para diğer müşterek donatanlar tarafın
dan onun hesabına avans olarak verilirse, geciken dotantan, 
avansların yapıldığı andan itibaren onlara faiz ödemekle mü-
kelef olur. Verilen avans neticesinde, müşterek donatanlar için 
gemi payı üzerinde sigortaya mevzu olabilecek bir menfaat 
doğarsa bu menfaatin sigorta edilmesi halinde, sigorta masraf
larını gecikmiş olan müşterek donatan çeker. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yeni bir yol
culuğa veya bir yolculuk sonunda gemiyi tamir etmeye yahut 
donatma ortaklığının yalnız gemi ve navlunla mesul olduğu bir 
alacağın ödenmesine karar verilirse karara iştirak etmiyen 
müşterek donatanlardan her biri, her hangi bir karşılık istemek
sizin ortaklık payını bırakmak suretiyle kararı yerine getirmek 
için gereken ödemelerde bulunmaktan kurtulabilir. 

Bu hakkını kullanmak istiyen müşterek donatan; kararın 
verildiği tarihten, eğer karar verilirken kendisi veya temsil
cisi hazır bulunmadı ise, kararın bildirilmesinden itibaren üç 
gün içinde noter marifetiyle müşterek donatanlara veya gemi 
müdürüne ihbarda bulunmalıdır. 

Bırakılan pay öteki müşterek donatanlara payları nispetinde 
geçer. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kâr ve 
zararın dağıtılması, ortaklık paylarının büyüklüğüne göre 
yapılır. 

Kâr ve zararın hesabı ve varsa kârın ödenmesi, geminin bağ-

b) İhtimam 
derecesi. 

4. Hesap işleri. 
a) Defter tutma 

mükellefiyeti. 

b) Hesap verme 
mükellefiyeti. 

V) Müşterek do
natanların kâr ve 

zarara iştiraki. 
1. Masraflara 

iştirak. 
a) Esas. 

b) Bırakma 
hakkı. 

2. Kâr ve zarara 
iştirak. 
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VI - Ortaklık pa
yının temliki. 
1. Şartları. 

2. Hükümleri. 

VII - Donatma or
taklığının infisahı. 
1. İnfisahı mucip 
olmıyan hususlar. 

2. Fesih kararı. 

lama limanına her dönüşünde yahut yolculuğu başka bir limanda 
bitirip de tayfalara yol verişte yapılır. 

Bundan başka toplanan para, ilerde yapılacak masraflar 
yahut donatma ortaklığından alacaklı olan müşterek donatan
ların alacağını ödemek için ortaklığa lâzım olmadıkça, yukarda 
gösterilen zamandan önce de ortaklık paylarının büyüklüğü nis
petinde müşterek donatanlara muvakkaten taksim ve tediye 
edilebilir. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞ BEŞÎNCl MADDE — Müşterek 
donatanlardan her biri ortaklık payını, dilediği anda ve diğer 
müşterek donatanların muvafakati olmaksızın tamamen veya 
kısmen başkasına temlik edilir. Temlikin gemi siciline tescili 
lâzımdır. 

Ortaklık payının temliki neticesinde gemi Türk Bayrağını 
çekmek hakkını kaybeclecekse, temlik yalnız bütün müşterek 
donatanların muvafakatiyle hüküm ifade eder. 

Ortaklık payı Medeni Kanunun hakların takyidine mütaallik 
hükümlerine göre, ayni haklarla takyit edilebilir. Gemideki 
pay üzerinde gemi ipoteğine mütaallik hükümler saklıdır. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Ortaklık 
payını temlik eden müşterek donatan; temliki iktisap edenle 
birlikte diğer donatanlara veya gemi müdürüne bildirmedikçe, 
donatanlarla olan münasebetlerinde müşterek donatan sayılır ve 
bu ihbardan önce doğan bütün borçlardan dolayı diğer donatan
lara karşı, müşterek donatan sıfatiyle mesul kalır. Bununla 
beraber iktisap eden dahi iktisap anından itibaren, diğer dona
tanlarla olan münasebetlerinde müşterek donatan sıfatiyle 
mesuldür. 

Donatma ortaklığı sözleşmesi hükümleriyle verilen kararlar 
ve girişilmiş muameleler, temlik edeni ne nispette bağlamakta 
idiyse iktisap edeni de o nispette bağlar, ikt isap edenin tekef
fül bakımından temlik edene karşı haiz olduğu hakları saklı 
kalmak şartiyle diğer donatanlar, temlik edenin, müşterek do
natan sıfatiyle, temlik edilen payına mütaallik olmak üzere, 
uhdesine düşen bütün borçları, iktisap edene karşı da takas 
edebilirler. 

Bu maddenin hükmü bir ortaklık payının cebrî icra yolu ile 
satılması halinde de uygulanır. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Müş
terek donatanlar .arasında şahıs değişikliği, ortaklığın devamına 
tesir etmez. 

Müşterek dontanlardan birinin ölümü veya iflâsı, donatma 
ortaklığının infisahını mucip olmaz. 

Müşterek donatanlardan hiçbiri ortaklığın feshini talep ede-
miyeceği gibi diğer müşterek donatanların karariyle ortaklık
tan da çıkarılamaz. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞ S E K l Z l N C l MADDE — Donat
ma ortaklığının feshine, oy çoğunluğu ile karar verilebilir. Ge-



minin temlikine karar, fesih kararı hükmündedir. 
Donatma ortaklığının feshi yahut geminin temliki kararlaş> 

tırılmışsa, gemi aleni artırma ile satılır. Geminin tamir kabul 
etmez veya tamire değmez bir halde bulunduğu mahkûmiyet 
karariyle tesbit olunmadıkça satış, ancak gemi bağlama limaıım-
da veya diğer bir Türk limanında bulunup da ifası ile mükellef 
bulunduğu bir taşıma sözleşmesi ile henüz bağlı bulunmadığı bir 
sırada yapılabilir. Müşterek donatanların hepsinin muvafa
katiyle bu hükümlere aykırı muamele yapılabilir. 

DOKUZ YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Müş
terek donatanlar, bu sıfatla, şahsan mesul oldukları hallerde, 
üçüncü kişilere karşı ancak sahip bulundukları ortaklık payla
rının büyüklüğü nispetinde mesuldürler. 

Ortaklık payının temliki halinde, temlik ile 966 ncı maddede 
yazılı ihbar arasında geçen zaman içinde bu pay yüzünden doğ
muş olan şahsi borçlardan dolayı temlik edenle iktisap eden bir
likte mesuldür. 

DOKUZ YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Müşterek dona
tanlar aleyhine, bu sıfatla, her hangi bir alacaktan dolayı, ala
caklının müşterek donatanlardan biri veya bir üçüncü kişi oldu
ğuna bırakılmaksızın, geminin bağlama limanındaki mahkeme
de dâva açılabilir. 

Dâvanın müşterek donatanlardan bir veya birkaçma karşı 
açılmış olması halinde de aynı hüküm uygulanır. 

DOKUZ YÜZ YEMİŞ BlRlNCÎ MADDE — iki veya da
ha çok kimsenin, müşterek hesaplarına ve menfaat sağlamak 
kastiyle denizde kullanılmak için bir gemi inşa ettirmek gayesiy
le ortaklık kurmaları halinde 952, 953, 962, 967 nci maddelerle 
969 nçu maddenin birinci fıkrası hükümleri ve geminin inşası ta
mamlanıp da tersane sahibi tarafından teslimi ânından itibaren 
dç 965, 966, 968 nci maddelerle 969 ncu maddenin 2 nci fıkrası 
hükümleri uygulanır. 962 nci madde hükmü inşaat masrafları
na da şâmildir. 

Geminin inşaatı tamamlanmadan da bir gemi müdürü tâyin 
edilebilir.^ Bu takdirde gemi müdürü, tâyin edilir edilmez, iler
deki donatma ortaklığı işleri bakımından gemi müdürünün haiz 
olduğu hak ve görevlere sahip olur. 

VIII - Müşterek do
natanların üçüncü 

şahıslara karşı 
mesuliyeti. 

1. Şümulü. 

2. Yetkili 
mahkeme. 

IX Yapı ortak
lığı.. 

Üçüncü Bölüm 
Kaptan 

DOKUZ YÜZ YETMİŞ iKlNCÎ MADDE — Kaptan bü
tün işlerin, hususiyle ifası kendine düşen sözleşmelerin yerine 
getirilmesinde tedbirli bir kaptan gibi hareket etmeye memur
dur. İşlediği kusurlardan, hususiyle bu bölümle ilerdeki bö
lümlerde ve diğer kanunlarda yazılı görevlerini yapmamasından 
doğacak zararlardan mesuldür. 

Â) Mesuliyeti. 
•I - İhtimam. 



/ / - Kimlere 
karşı. 

B) Görevleri. 
I - Gemiyi yola 
clvemşM 'hale 
kayama görevi. 

î. Yola elvemşli-
m. 

2. Yükleme ve 
boşaltmaya 
elverişlilik. 

II - Yabancı mev
zuata riayet 

görevi. 

III - Yola çıkma 
görevi. 

IV - Gemidje hazır 
bulunma mükelle

fiyeti. 
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DOKUZ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kaptanın; 

donatandan başka, taşıtana, yükletene, gönderilene, yolcuya, 
gemi adamlarına, alacağı 988 nci maddeye giren bir kredi mua
melesinden doğan gemi alacaklısına, hususiyle deniz ödüncü 
verene karşı da mesuldür. 

Donatanın emrine uymuş olması; kaptanı, yukarda sayılan 
diğer kimselere karşı olan mesuliyetinden kurtaramaz. Duru
mu bilerek böyle emir veren donatan da şahsan mesul olur. . 

DOKUZ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kaptan; 
yola çıkmadan, geminin 817 nci maddede yazılı bakımlardan 
denize ve yola elverişli olmasına ve gemiyi, gemi adamlarını 
ve yükü tevsik eden belgelerin gemide bulunmasma dikkat et
meye mecburdur. 

DOKUZ YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Kaptan; 
yükletme ve boşaltma aletlerinin maksada elverişli bir halde 
bulunmasına ve istif işleri hususi istif çiler tarafından görülse 
bile, istifin denizcilikte cari olan örflere uygun bir tarzda yakıl
masına dikkat etmeye mecburdur. 

Kaptan; geminin aşırı derecede yüklü olmamasına, lüzumlu 
safranın yerinde olmasına ve ambarların malların kabulüne, 
taşınmasına ve bakımına elverişli bir halde bulunmasma dikkate 
mecburdur. 

DOKUZ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Kaptan; 
yabancı memlekette iken o memleketin mevzuatma, hususiyle 
polis, vergi ve gümrük nizamlarma riayetle ve bunlara ayları 
hareketlerinden çıkan zararları tazmin ile mükelleftir. 

Kezalik gemisine harb kaçağı olduğunu bildiği veya bilmesi 
lâzımgeldiği malı yüklemesi yüzünden çıkan zararı da tazmin 
ile mükelleftir 

DOKUZ YÜZ YETMİŞ YEDlNCl MADDE — Gemi kalk\ 
maya hazır olunca kaptan ilk elverişli fırsatta yola çıkmaya mee-
burdur. 

Kaptan, hastalık veya diğer bir sebepten dolayı gemiyi 
idare edemiyecek bir halde bulunsa dahi geminin kalkmasını 
veya yolculuğun devamını işi bozacak surette geciktiremez; bilâ
kis, halin icabına göre donatandan emir almak mümkünse, vakit 
geçirmeden donatana mânileri bildirip emir gelinceye'kadar 
lüzumlu tedbirleri almaya, halin icabına göre bu mümkün de
ğilse yerine başka kaptan koymaya mecburdur. . Bu kaptanı seç
mekte kusuru görülmedikçe kendine vekâlet eden kap tanın fiil
lerinden dolayı mesul tutulamaz. • 

DOKUZ YÜZ YETMİŞ SEKlZlNCl MADDE — Yükleme 
başladıktan boşaltma bitinceye kadar, âcil sebepler olmadıkça 
kaptan ikinci kaptanla birlikte aynı zamanda gemiden ayrıla
mazlar; âcil bir sebep varsa kaptan, ayrılmadan önce, zabit
ler ve tayfalar arasından işi başarabilecek birini vekil olarak 
yerine koymaya mecburdur. 
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Gemi emin olmıyan bir liman veya sahilde bulunduğu zaman, 

aynı hüküm yükleme başlamazdan önce ve boşaltma bittikten 
sonra dahi uygulanır. 

Görünür bir tehlike halinde veya gemi denizde iken âcil za
ruret olmadıkça kaptan gemide hazır bulunmak mecburiyetin
dedir. 

DOKUZ YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Kap
tan; tehlike karşısında gemi zâbitleriyle müşavereye lüzum 
görse bile verilen kararla bağlı olmayıp alacağı tedbirlerden 
daima bizzat mesul olur. 

DOKUZ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Her gemide (gemi 
jurnali) denilen bir defter tutulur. Bu deftere, her yolculukta 
yük veya safranın yüklenmesi başladığı andan itibaren geçecek 
bellibaşlı hâdiseler yazılır. 

Gemi jurnali, kaptanın nezareti altında ikinci kaptan tara
fından ve bunun mazereti halinde bizzat kaptan yahut, neza
reti'altında, olmak şartiyle münasip bir gemi adamı tarafından 
tutulur. 

Bir liman içinde yolculuk eden küçük gemilerde jurnal tut-
m&k mükellefiyeti yoktur. 

V - Gemi meclisi. 

VI 
1. 

- Gemi jurnah. 
Tutma mükel
lefiyeti. 

DOKUZ YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE -
nalına günü gününe şunlar yazılır : 

1. Hava ve rüzgârm hali -f 
2. Geminin takip ettiği i ota ve katettiği mesafeler ; 
3. Geminin bulunduğu tul ve arz dairesi; 
4. Sintinelerdeki su yüksekliği; 
Bundan başka şunlar da jurnala yazılır : 
1. İskandil edilen su derinliği; 
2. Her kılavuz alma ve kılavuzun gemiye girdiği ve ayni? 

,dığı saatler; 
3. Gemi adamları arasındaki değişiklikler; 
4u Gemi meclisince verilen karanlar; 
5. Gemi veya yükünün uğradığı bütün kazalar ve bunların 

tafsilâtı. 
Gemide işlenen suçlar ve verilen disiplin cezalariyle gemideki 

doğum ve ölüm vakaları dahi jurnala yazılır. Nüfus Sicili Ka
nununun hükümleri saklıdır. 

Mâni olmadıkça kayıtlar her gün yapılır. 
Gemi jurnali kaptan ve ikinci kaptan tarafından imzalanır. 
DOKUZ YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — Kaptan, yol

culuk esnasında vukubulacak bütün kazaları, bunlar ister gemi 
veya yükün ziyamı yahut hasara uğram asını ister geminin bir 
barınma limanına girmesini veyahut her hangi başka bir zararı 
intaç etmiş olsun, gemi adamlarının tamamı yahut içlerinden 
bir* kısmının iştirakiyle mahkemeye tesbit ettirmeye mecburdur, 

Bu tesbit, vakit kaybetmeden, aşağıda yazılı yerlerde yap
tırılır : 

İV Varma limanında ve eğer varma limanı birden çok ise ka-

Gemi ju r - & Muhtevası. 

VII- Deniz raporu 
tesbit ettirme mü

kellefiyeti. 
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2. Tesbit edilecek 
hususlar. 

3. Muhakeme 
usulü. 

i. Raporun aslı
nın saklanması. 

C) Temsil 
salâhiyeti. 

I - Donatanın tem
silcisi sıf atiyle. 

1. Şümulü. 
a) Gemi bağlama 
limanında bulun

duğu zaman. 

b) Gemi bağlama 
limanı dışında bu
lunduğu zaman. 

zadan sonra verilecek ilk limanda; 
2. Gemi tamir edildiği veya yük boşaltıldığı takdirde barın

ma limanında; 
3. Yolculuk, varma limanına ulaşmadan biter ise geminin 

ilk uygun uğrağında. 
Kaptan ölür veya tesbiti yaptıramıyacak bir halde bulunursa 

gemide kaptandan sonra en yüksek rütbeli zabit, bunu yaptır
maya mezun ve mecburdur. 

Denizde Can ve Mal Koruma hakkındaki Kanun hükmü 
saklıdır. 

DOKUZ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Mahkemece 
yolculuğun önemli hâdiseleri, hususiyle kazalar ve zararm 
önüne geçilmesi veya azaltılması için alman tedbirler tam ve 
vazıh olarak tesbit olunur. 

DOKUZ YÜZ SEKSEN DÖBDÜNCÜ MADDE — Tesbit 
için kaptan, bütün gemi adamlarının adlarını ihtiva eden bir 
cetvel ve gemi jurnali ile birlikte 982 nci maddede yazılı yerdeki 
mahkemeye müracaat eder. 

Müracaat üzerine mahkeme tesbit için mümkün olduğu kadar 
yakın bir gim tâyin ve münasip bir tarzda ilân eder. Şu kadar ki, 
ilân mahzurlu bir gecikmeyi mucip olursa bundan vazgeçebilir. 

Cemi veya yükle ilgililerle kaza ile her hangi bir surette 
ilgili bulunan diğer kimseler, bizzat mahkemede bulunabilecek
leri gibi, bir vekil de bulundurabilirler. 

Kaptan gemi jurnalına istinaden izahlarda bulunur. Gemi 
jurnali mahkemeye getirilemiyorsa veya tutulması mecburi 
değilse bu hallerin sebepleri bildirilmelidir. 

Yargıç lüzum görürse gemi adamlarından gelmemiş olan
ları da tanık olarak dinliyebilir; işin iyi anlaşılması için kaptan 
ve diğer adamlarına istediğini sorabilir. 

Kaptan ve gemi adamlarının ifadeleri yemin ile alınır. 

DOKUZ YÜZ SEKSEN BEŞÎNCÎ MADDE — Tutanağın 
aslı mahkemede saklanır, ilgililerden istiyenlere tasdikli sureti 
verilir. 

DOKUZ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Gemi he
nüz bağlama limanında bulunduğu sırada kaptanın yapmış ol
duğu hukuki muameleler donatanı ilzam etmez; jneğer ki, kap
tan ayrıca verilmiş hususi salâhiyete istinaden hareket etmiş veya 
borç başka özel bir kanuni sebepten ileri gelmiş ola. 

Kaptan, bağlama limanında dahi olsa tayfa tutabilir. 

DOKUZ YÜZ SEKSEN YEDÎNCt MADDE — Gemi bağ
lama limanı dışında bulunduğu sıralarda kaptan bu sıfatla; ge
minin donatılmasına, yakıt ve kumanyasına, gemi adamlarına, 
geminin iyi bir halde muhafaza edilmesine ve genel olarak yol
culuğun selâmetle icrasına mütaallik her türlü muamele ve tasar-
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rufları üçüncü kişilerle donatan namına yapmaya salahiyetlidir. 

Taşıma sözleşmeleri yapmak ve kendi görevleri çerçevesine 
dâhil hususlarda dâva açmak da kaptanın salâhiyetleri cümle-
sindendir. 

DOKUZ YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Kaptan, 
ödünç para veya veresiye mal almaya ve bu gibi kredi muamele
lerine girişmeye, ancak gemiyi mohafaza etmek veya yolculuğu 
yapmak için zaruret halinde ve bu zaruretle ölçülü derecede 
salahiyetlidir. Kaptan ancak yolculuğun icrası için zaruret ha
linde ve yalnız bu zaruret nispetinde deniz ödüncü alabilir. 

Muamelenin muteber sayılması, paranın hakikaten sarf edil
miş olup olmamasına veya kaptanın seçtiği kredi şeklinde isabet 
bulunup bulunmamasına yahut paranın kaptanın emrinde mevcut 
olup olmamasına bağlı değildir; meğer ki, üçüncü kişi kötü niyet 
sahibi ola. 

DOKUZ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Kap
tan ancak 948 nci maddenin birinci bendinde yazılı hususi salâ
hiyeti haiz olduğu zaman donatanın şahsi mesuliyetini doğu
racak muameleleri yapabilir •. hususiyle kambiyo taahhütlerinde 
bulunabilir. Böyle bir hususi salâhiyeti haiz olmıyan kaptanın 
üçüncü kişilerle yaptığı muamelelerden donatanın şahsan mesul 
tutulabilmesi için, bu muamelelerin kendisinin bâzı emir ve ta
limatlarına istinaden yapılmış olmaları kâfi gelmez. 

DOKUZ YÜZ DOKSANINCI MADDE — Geminin bulun
duğu yerdeki mahkeme, varsa konsolosun mütalâasını alarak 
mahkumiyet kararı vermedikçe kaptan gemiyi satamaz. 

Geminin bulunduğu yerde mahkeme veya tahkikat yapabilecek 
başka bir makam yoksa kaptan hareketini haklı gösterecek uz
man veya eksper raporu almak, buna da imkân yoksa, başka 
deliller tedarik etmek mecburiyetindedir. 

Satış açık artırma ile yapılır. 
DOKUZ YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Kaptanın 

kanuni salâhiyetlerini tahdit etmiş olan donatan, kaptanın tah
ditlere riayetsizliğini yalnız bunları bilen kimselere karşı ileri 
sürebilir. 

DOKUZ %ÜZ DOKSAN ÎKÎNCÎ MADDE — Vekâleti ol
madan donatan hesabına kendi parasından avans veren veya şah
san borçlanan kaptan, donatandan tazminat isterken üçüncü 
kişi hjikmündedir. 

DOKUZ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Kaptanın 
bu sıfatla ve kanuni salâhiyetleri çerçevesi içinde, donatanı gös
tererek veya göstermiyerek, yaptığı hukuki muamelelerle do
natan üçüncü kişilere karşı hak iktisap eylediği gibi gemi ve 
navlun ile mesul de olur. 

ifasını tekeffül etmedikçe veya kanuni salâhiyetleri çerçeve
sini aşmadıkça kaptan bu gibi muamelelerden şahsan mesul ol-

2. 
a) 

özel haller 
Kredi mua

meleleri. 

b) Donatanın 
şahsi mesuliyetini 
doğuran muame

leler. 

c) Gemi satışı. 

3. Temsil salahi
yetinin tahdidi. 

4. Kaptanın ver
diği avanslar. 

5. Hükümleri 
a) Üçüncü kişi

lere karşı. 
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b) Donatana 
karşı. 

II - Yükle ilgili 
olanların temsil

cisi sıf atiyle. 
1. Genel olarak. 

2. özel haller. 
a) Yolculuğun 
devamına engel 

olan hal. 

maz; şu kadar ki, kaptanın 972 ve 973 neti maddelerde yazılı mes
uliyetleri saklıdır. 

DOKUZ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — K a p . 
tanın salâhiyetleri donatan tarafından tahdit edilmiş olmadıkça 
kaptanın haiz olduğu salâhiyetlerin şümulüne mütaallik 986 - 990 
ncı maddeler hükümleri kaptanın donatan ile olan münasebet
lerinde de uygulanır. 

Kaptan; geminin durumundan, yolculuk hâdiselerinden, yap
tığı sözleşmelerden, açılan dâvalardan donatana muntazam bir 
tarzda haber vermekle mükellef olduğu gibi hal ve zaman elver
dikçe bütün önemli işlerde ve hususiyle 988 ve 990 ncı madde
lerde yazılı hallerde, yolculuğun değiştirilmesi veya kesilmesi 
zaruretinde ve olağanüstü tamirler veya alımlarda 'donatandan 
talimat istemeye mecburdur. 

Kaptan olağanüstü tamirleri ve alımları, elinde donatana ait 
kâfi para bulunsa bile, ancak zaruret halinde yapabilir. 

Kaptan; bir ihtiyacı giderecek parayı deniz ödüncü almadan 
veya vazgeçilebilecek gemi teferruatı ve kumanyasını satmadan 
elde edemiyeceği hallerde, donatana en az zarar verecek tedbirleri 
almakla mükelleftir. 

Kaptan geminin bağlama limanına dönüşünde ve her isteyi
şinde donatana hesap vermeye mecburdur. 

DOKUZ YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Yükle ilgi
li olanların menfaatlerini korumak üzere kaptan yolculuğun de-
vammca mümkün olduğu, kadar yüke bakmakla mükelleftir. 

Bir ziyam önüne geçilmesi veya azaltılması için özel tedbir
ler alınmaya lüzum görüldüğünde kaptan, yükle ilgili olanların 
temsilcisi sıf atiyle menfaatlerini korumaya ve kabil oldukça 
talimatlarını alarak mümkün mertebe uygulamaya mecburdur; 
bunlara imkân bulunmazsa kaptan bildiği gibi hareket eder ve, 
genel olarak, yükle ilgili olanlara hâdiselerden ve alman tedbir
lerden gecikmeksizin haber verir. 

Bu gibi hallerde kaptan, yükü . tamamen veya kısmen boşalt
maya ve yükü bozulmasından veya sair sebeplerden ileri gelebi
lecek büyük bir zararın başka surette önüne geçilemiyeceği hal
lerde, satmaya yahut yükün muhafazası ve daha ileri götürül
mesi için lüzumlu paraları elde etmek maksadiyle ^eniz ödüncü 
almaj^a ve yük alıkonmuş veya müsadere edilmiş yahut başka 
bir suretle elinden çıkmışsa onu geri almak için adlî ve âdi te
şebbüslerde bulunmaya dahi salahiyetlidir. 

DOKUZ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Yolculu
ğun ilk rotadan devamına umulmıyan bir hal engel olursa kaptan, 
halin icabına ve imkân nispetinde tatbikma mecbur olduğu tali
mata göre, yolculuğa ya başka bir rotada devam etmeye yahut 
bunu kısa veya uzun bir süre için kesmeye veyahut kalkma li
manına dönmeye salahiyetlidir. 

Taşıma sözleşmesinin hükümden düşmesi halinde kaptan 
1086 ncı madde gereğince muamele yapar. 
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BOKUZ YÜZ DOKSAN YEDÎNCÎ MADDE — Kaptan, 

yükle ilgili olanların şahsi mesuliyetlerini doğuracak muamele
leri, 995 nci maddedeki hallerde bile, ancak hususi bir salâhi
yetle yapabilir. 

DOKUZ YÜZ DOKSAN SEKÎZİNCİ MADDE — Kaptan, 
995 nci maddede yazılı hallerden başkasında yolculuğun devamı 
için zaruri olmadıkça yükü karşılık göstererek deniz ödüncü al
maya yahut yükün bir kısmını satmaya veya başka suretle yük 
üzerinde tasarruf etmeye salahiyetli değildir. 

DOKUZ YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Para 
ihtiyacı müşterek avaryadan ileri gelmiş olup da kaptan bunu 
gidermek için çeşitli tedbirler karşısında bulunursa, bunlardan 
ilgililere en az zarar verecek olanı seçmeye mecburdur. 

BÎNÎNCÎ MADDE — Müşterek avarya yoksa kaptan, 
yükü karşılık göstererek deniz ödüncü almaya yahut bir kısmı 
üzerinde satış veya başka suretle tasarruf etmeye, ancak para 
ihtiyacının başka suretle giderilememesi veya diğer bir tedbirin 
alınmasının donatan için fahiş bir zararı mucip olması halinde 
salahiyetlidir. 

Kaptan bu hallerde bile 1160 nci maddenin 2 nci fıkrası gere
ğince yükü ancak gemi ve novlunu ile birlikte karşılık göstererek 
deniz ödüncü alabilir. 

Deniz ödüncü donatan için fahiş bir zararı mucip olmadıkça, 
kaptan, satıştan ziyade deniz ödüncü almak yoluna gitmelidir. 

BÎN BÎRÎNCÎ MADDE — Yukarıki maddede yazılı hal
lerde yük karşılık gösterilerek deniz ödüncü alınması yahut yü
kün bir kısmı üzerinde satış veya başka bir suretle tasarruf edil
mesi, 988 nci madde ile 1235 nci maddenin 6 nci bendi hükümleri 
gereğince, donatan hesabına yapılmış bir kredi muamelesi sayılır. 

Donatanın vereceği tazminat hakkında 1112 nci madde hükmü 
uygulanır. Mallar üzerinde satış suretiyle yapılan tasarruf ha
linde safi satış tutarı 1Î12 nci maddede yazılı değeri geçerse 
onun yerine safi satış tutarı kaim olur. 

BÎN IKÎNCÎ MADDE — Kaptanın 995, 998, 999 ve 1000 nci 
maddeler1 gereğince yaptığı hukuki muamelelerin muteber sayıl
ması için 988 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü uygulanır. 

b) Yükle ügüi 
olanların şahsi 

mesuliyetini doğu
ran muameleler. 

3. Yük üzerinde 
tasarruflar. 

a) Genel olarak. 

b) Müşterek 
avarya halinde, 

c) Müşterek 
avarya olmıyan 

hallerde. 

d) Müşterek 
hüküm. 

BÎN ÜÇÜNCÜ MADDE — Kaptan; taşıtandan, yükle-
tenden veya adına gönderilenden ikramiye, bahşiş, pay ve sair 
mükâfat ve tazminat gibi her ne nam ile olursa olsun navlundan 
başka aldığı bütün paraları da donatanın matlubuna kaydetmeye 
mecburdur. 

BÎN DÖRDÜNCÜ MADDE — Kaptan, donatanın muva- // - Kendi hesabına 
fakatı olmaksızın kendi hesabına eşya yükletemez. Bu yasağa gemiye eşya yük-
aykırı hareket .ederse, donatanın bu yüzden uğramış olduğu daha letme yasağı. 
fazla zararı tazmin ettirmek hakkı saklı kalmak şartiyle, bu gibi 

4. Muamelelerin 
muteber sayılması: 

D) Şahsi mua
meleleri. 

I - Navlundan baş
ka alınan paraların 
teslim mecburiyeti. 



r 

E) Hizmet sözleş
mesinin sonu. 

• l - Yol verme. 
1. Genel olarak. 

2. Tazminat " 
hakları. 

a) Şahsi kifayet
sizlik halinde. 

b) Mücbir sebep 
ve olağanüstü 

haller. 

c) Diğer 
hallerde. 

d) Götürü ücrete 
göre tazminatın 

tâyini. 

e) Dönüş 
yolculuğu. 
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yolculuklarda mümasil eşya için, yükleme yerinde ve zamanında 
verilmesi mûtat olan navlunun en yükseğini vermeye mecburdur. 

BlN BEŞİNCİ MADDE — Aksi kararlaştırılmış olsa bile 
donatan tarafından kaptana her zaman yol verilebilir. Kap
tanın tazminat hakları saklıdır. 

BİN ALTINCI MADDE — işe yaramadığından veya göre
vini yapamadığından dolayı kaptana yol verilmişse, kararlaştırıl
mış olan diğer bütün menfaatler de dâhil olduğu halde işten çıka
rıldığı güne kadar haketmiş olduğu ücretler kendisine verilir. 

BİN YEDİNCİ MADDE — Muayyen bir yolculuk için hiz
mete alınmış olan kaptan; harb, ambargo, abluka, ithalât veya 
ihracat yasağı yahut gemi veya yüke mütaallik umulmıyan baş
ka bir hal yüzünden yolculuğa başlanamamasmdan veya başlan
mış iken devam edilememesinden dolayı görevinden çıkarılmış
sa, kararlaştırılmış olan bütün diğer menfaatler de dâhil oldu
ğu halde çıkarıldığı güne kadar haketmiş olduğu ücreti alır. Mu
ayyen olmıyan bir süre için hizmete alınıp muayyen bir yolculu
ğa başladıktan sonra yukardaki sebeplerden dolayı yol verilmiş 
olan kaptan hakkında da aynı hüküm uygulanır. 

Bu hallerde kaptana yol verilmesi yolculuk sırasında olmuş
sa kaptan ayrıca, hizmete alındığı limana parasız götürülmesini 
veya bunun tutarı olan tazminatın verilmesini istiyebilir. 

Bu kanuna göre parasız seyahat hakkı, yolculuktaki geçim 
masraflariyle kaptanın zatî eşyasının taşınmasına da şâmildir. 

BİN SEKİZİNCİ MADDE — Muayyen olmıyan süre için 
hizmete alınıp da muayyen bir yolculuğa başladıktan sonra 1006 
ve 1007 nci maddelerde yazılı sebeplerden başka bir sebeple işten 
çıkarılan kaptan, 1007 nci madde hükmü gereğince alacağı pa
ralardan başka Avrupa limanında çıkarılmışsa iki ve Avrupa dışı 
bir limanda çıkarılmışsa dört aylık ücretini de tazminat narniy-
le alır. Ancak alacağı tazminat yolculuğu bitirmesi halinde hak-
edeceği miktarı geçemez. 

BlN DOKUZUNCU MADDE — Ücret zaman itibariyle 
olmayıp da bütün yolculuk için götürü olarak tesbit edilmişse 
1006, 1007 ve 1008 nci maddelerdeki hallerde kaptana verilecek 
ücret tutarı, yaptığı hizmete ve eğer yola çıkmışsa geçirdiği yol
culuk safhasının bütün yolculuk derecesine olan nispetine göre 
tâyin olunur. 

1008 nci maddede yazılı iki veya dört aylık miktarındaki taz
minatın hesabında, yolculuğun vasati devam süresi esas tutulur. 

Bu sürenin tâyininde, yükleme ve boşaltma için gerekli za
man ile geminin durumu ve vasfı göz önünde tutulur. 

BlN ONUNCU MADDE — Gidiş geliş veya muayyen olmı
yan bir zaman için hizmete alman kaptan, dönüş'yolculuğu ge
minin bağlama limanında bitmezse, hizmete .alındığı limana ka-
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kadar parasız götürülmesini ve ayrıca tam ücret veya bunun tuta
rı tazminatın verilmesini istiyebilir. 

B l N ON B İ R İ N C İ MADDE — Muayyen olmıyaıı bir za- 3. Çekilm-
man için hizmete alman kaptan; bir yolculuğa başlamış olduğu 
takdirde geminin bağlama limanına veya başka bir Türk lima
nına dönüp boşalmasına kadar görevine devam etmeye mecbur
dur. 

Bununla beraber kaptan, çekilme ihbarı zamanında gemi bir 
Avrupa limanında*veya Avrupa dışı bir limanda bulunduğuna 
göre, ilk çıkıştan itibaren iki veya üç yıl geçtikten sonra hiz
metten çekilmesine müsaade istiyebilir. Böyle bir halde, kap
tan, yerine başkasının konulması için donatana münasip süre 
bırakmak ve bu süre içinde işine devam ve her halele başladığı 
yolculuğu bitirmek mecburiyetindedir. 

Donatan çekilme haberini alır almaz geminin dönmesini em
rederse, kaptan, gemiyi geri getirmekle mükelleftir. 

B İ N ON İ K İ N C İ MADDE — Kaptan müşterek donatanlar
dan biri ise kendi istemeden yol verildiğinde müşterek donatan
larla yaptığı sözleşme gereğince ortaklıkta donatan sıfatiyle ha
iz olduğu payın, diğer donatanlar tarafından, eksperlerce tak
dir edilecek değeri ile satmalmmasmı istiyebilir. Kaptan mu
hik bir sebep olmadan bu hakkım istemekte gecikirse hakkı 
düşer. 

B l N ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Kaptan; hizmete girdikten II - Hastalık. 
sonra hastalık veya yaralanma dolayısiyle tedaviye muhtaç olur 
veya çalışmıyacak bir hale gelirse; gemi üzerinde veya görevi
nin icabettirdiği yolculukta bulunduğu müddetçe donatan ge
çim ve bakım masraflarını vermekle mükelleftir. Eğer kaptan 
yabancı memlekette işe girmiş ve hastalık veya yaralanma hiz
mete girmeden evvel olmuş ve kaptan hastalıktan veya yaralan
madan dolayı yolculuğa başlamamış ise donatan yukarda yazılı 
masrafları vermekle mükellef değildir. 

Bakım, hastanın bakılması ve tedaviye r âmildir. Tedaviye, 
hekime gösterme ve gemide bulunması mecburi olan veya bir li
manda durulduğu esnada tedarik edilmesi kabil olan ilâç ve 
mûtat tedavi vasıtalariyle bakım da dâhildir. 

Donatan, yabancı memlekette kaptanın bakım ve tedavisini 
bir hastanede temin edebilir. 

Hastalıktan veya yaralanmadan dolayı yabancı memlekette 
kalmış olan kaptan, kendisinin ve hekimin veya deniz işleriyle 
uğraşan dairenin muvafakatiyle bir Türk limanına gönderile
bilir. Eğer kaptan muvafakatini bildiremiyecek halde olur. veya 
haklı sebep olmaksızın rıza göstermezse bir hekim dinlendikten 
sonra kantanm bulunduğu yerdeki deniz işleriyle uğraşan daire 
izin verebilir. 

Teklif edilen tedaviyi veya bir hastanede bakılmayı haklı bir 
sebep olmaksızın kabul etmekten çekinen kaptan, bu çekinme 
müddetince parasız bakılmak hakkını kaybeder. Bu süre, geçim 

4. Müşterek do
natan olan 

kaptan. 
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ve bakım için muayyen zamana dâhil olur. 

Kaptan gemiyi Türk limanlarından birine bırakmca geçim 
re bakım mükellefiyeti sona erer. Şu kadar ki, hastanın kendi 
haline bırakılması tehlikeli ise bakıma devam olunmak lâzım-
dır. 

Kaptan hastalıktan veya yaralanmadan dolayı yabancı bir 
memlekette gemiyi bırakmaya mecbur kalmış ise, donatan, ge
mi bırakıldıktan sonraki zaman içinde geçim ve bakıma borçludur. 
Geçim ve bakım mükellefiyeti geminin bırakılmasından itibaren 
26 haftanm geçmesiyle sona erer. Şayet kaptan daha evvel mem
lekete iade edilir veya kendisi avdet ederse bu süre daha 
evvel de sona erebilir. 

Geçim ve bakım mükellefiyetinden dolayı kaptan ile donatan 
arasında çıkan ihtilâf en evvel salahiyetli deniz işleri memur
luğu tarafından muvakkaten görülür. Karar, ihtiyati tedbir ka
rarı gibi icra olunur. 

Eğer kaptan gemiyle memleketi limanına veya hizmet söz
leşmesinin yapıldığı limana dönmezse parasız götürülmek veya 
muvafık bir tazminat istemek hakkını da haiz olur. 

Hastalanan veya yaralanan kaptan, aşağıdaki hallerde diğer 
bütün şart edilen menfaatler de dâhil olmak üzere ücret alır: 
Yola çıkmamışsa hizmetin tatiline kadar, yola çıkmışsa gemiyi 
terkettiği güne kadar. Bir hastanede ikamet sırasında ücretin 
istifasına halel gelmez. 

Kaptan geminin müdafaası sırasında bir zarara uğrarsa bun
dan başka münasip ve iktizası halinde yargıç tarafından tâyin 
edilecek bir ikramiye istiyebilir. 

Hastalığa veya yaralanmaya, cezayı mucip bir fiili ile sebe
biyet veren veya hizmeti haksız surette bırakan kaptan hakkın
da yukarıki hükümler uygulanmaz. 

m * ölüm. BÎN ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Kaptan hizmete alındık
tan sonra ölürse, öldüğü güno kadar ki, ücretini ve kararlaştı
rılmış diğer bütün menfaatlerini, donatanın, ödemesi lâzımdır. 
Kaptan yolculuk başladıktan sonra ölürse, donatan, cenaze mas
raflarını da verir. 

Kaptan gemiyi müdafaa ederken ölürse, donatan fazla ola
rak münasip bir ikramiye de vermekle mükelleftir. 

tT. Geminim, evya*. BÎN ON BEŞİNCİ MADDE — Gemi zayi olsa bile kaptan, 
deniz raporunu tesbit ettirmeye ve icab ettiği müddetçe donata
nın menfaatlerini korumaya mecburdur. Kaptan bu müddete 
ait ücret ve geçim masraflarından başka 1007 nci madde hükmü 
gereğince parasız götürülmesini veya bunun tutarı olan tazmi
natı istiyabilir. 
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Dödüncü Bölüm 

Deniz ticareti sözleşmeleri 

B İ R İ N C İ K I S I M 

Eşya taş ıma sözleşmeleri 

Birinci Ayırım 

Genel hükümler 

BİN ON ALTINCI MADDE — Eşya taşıma sözleşmesiyle A) Sözleme 
taşıyan, navlun karşılığında : nevileri 

1. Geminin tamamını veya bir cüz'ünü yahut muayyen bir 
yerini taşıtana tahsis ederek eşyayı denizde taşımayı taahhüt 
eder ki buna « çarter sözleşmesi»; 

2. Veya parça mal olan muayyen eşyayı denizde taşımayı 
taahhüt eder ki, buna da « kırk ambar sözleşmesi »; 

Denilir. 
Bu kısımdaki hükümler posta idaresinin denizde eşya taşı

malarına uygulanmaz. 
BİN ON YEDİNCİ MADDE — Çarter sözleşmesi yapıldı- B) Çarter purti. 

ğıııda taraflardan her biri, masrafını çekmek şartiyle, kendisine 
sözleşme şartlarını ihtiva eden bir çarter parti verilmesini isti-
yebilir. 

BİN ON SEKİZİNCİ MADDE — Geminin tamamı taşıta- C) fffftmtar. 
na tahsis edildiğinde kamaralar hariç tutulmuş sayılır. Fakat 
taşıtanın muvafakati olmaksızm kamaralara eşya yükletilemez. 

BİN ON DOKUZUNCU MADDE — Her nevi eşya taşıma 
sözleşmesinde taşıyan; geminin denize ve yola elverişli bir halde 
bulunmasını ve soğutma tesisatı da dâhil olmak üzere ambar
ların, yükün kabulü, taşınması ve muhafazasına uygun bir halde 
bıüıınmasmı yani yüke elverişliliğini temin etmekle mükelleftir. 

Taşıyan; yükle ilgili olanlara karşı geminin denize, yola veya 
yüke elverişli olmamasından ileri gelen zarardan mesuldür; me
ğer ki tedbirli bir taşıyanın sarf etmekle mükellef olduğu dikkat 
ve ihtimam gösterilmekle beraber noksanlığı, yolculuğun başlan
gıcına kadar keşfe imkân bulunmamış ola. 

İkinci Ayırım 
Yükleme ve boşaltma 

• BİN YİRMİNCİ MADDE — Kaptan yük almak için ge
miyi taşıtanın ve gemi birden çok kimselere tahsis edilmiş ise 
hepsinin gösterecekleri yere demirler. 

Yer, zamanında gösterilmemiş veya bütün taşıtanlar yer .gös
termekte birleşmemiş bulunur veyahut suyun derinliği, geminin 
selâmeti, mahallî nizamlar veya teşkilât verilen talimata göre 

D) Tofiyûivm; 
geminin denire, 

yola ve yüke elve
rişli olmamasın
dan dolayt mesu

liyeti 

A) Yükleme. 
I - Yükleme yeri. 
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U - Yükleme 
masrafları. 

III - Yüklenecek 
eşya. 

1. Kararlaştırı
lanlardan başka 

eşya. 

2. Bildirme 
mecburiyeti. 

a) Eşyanın ölçü, 
sayı, tartı ve mar
kaları hakkında. 

b) Eşyanın cins 
ve mahiyeti 

hakkında. 

c) Gizlice yük
lenen ... eşya. 

hareket etmeye engel olursa kaptan mıitat yükleme yerine 
demirler. 

B İ N YİRMİ B İ R İ N C İ MADDE — Sözleşme, yükleme 
limanı nizamları ve bunlar yoksa mahallî teamüller ile aksi tâyin 
edilmiş olmadıkça eşyanın gemiye kadar taşıma masrafı taşıtana; 
yükleme masrafı ise taşıyana aittir. 

B İ N YÎRMÎ İ K İ N C İ MADDE — Kararlaştırılan eşya ye
rine aynı varma limanı için taşıtan tarafından gemiye başka 
eşya yükletilmek istenilirse, taşıyan, bu yüzden işi güçleşme-
dikçe kabul ile mükelleftir. 

Sözleşmede eşya yalnız nevi ve cins üzerine olmayıp da tah-
sisen gösterilmiş ise bu hüküm uygulanmaz. 

B İ N YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Taşıtan ile yükleten; 
eşyanın ölçü, sayı ve tartısı ile markaları hakkındaki beyanları
nın doğruluğunu taşıyana karşı tekeffül ederler. Her biri, beyan
larının doğru olmaması yüzünden ileri gelen zarardan taşıyana 
karşı mesuldür. 973 ncü maddenin 1 nci fıkrasında yazılı diğer 
kimselere karşı ancak kendisine bir kusur isnat edilebildiği tak
dirde mesuldür. 

Eşya taşıma sözleşmesi gereğince taşıyana, taşıtan veya yük-
letenden başka kimselere karşı düşen mükellefiyetlere birinci 
fıkra hükmü ile halel gelmiş olmaz. 

BİN YİRMİ' DÖRDÜNCÜ MADDE — Eşyanın cins ve ma
hiyeti hakkında yanlış beyanlarda bulunan taşıtan veya yükle
ten, bu hususta kendisine bir kusur isnat edilebildiği takdirde^ ta
şıyana ve 973 ncü. maddenin 1 nci fıkrasında yazılı diğer kimse
lere karşı beyanlarının doğru olmamasından doğacak zararlar
dan mesuldürler. 

Harb kaçağı veya ihracı, transiti veya ithali yasak olan eşya 
yükler ve bunda bir kusuru olur veya yükletme sırasında kanun 
hükümlerini ve hususiyle Polis, Vergi, ve Gümrük kanunlarını 
ihlâl eder ve bunda da bir kusuru bulunursa aynı hüküm uygu
lanır. 

Kaptanın muvafakatiyle hareket etmiş olması taşıtanı, diğer 
kimselere karşı olan mesuli.yetinden kurtarmaz. 

Eşyanın müsadere edilmiş olması sebepleriyle navlunun 
ödenmesinden imtina edilemez. 

Eşya; gemiyi veya diğer malları tehlikeye sokuyorsa, kap
tan, eşyayı karaya çıkarmaya veya âcil hallerde denize atmaya 
mezundur. 

BİN YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Kaptanın bilgisi olmak
sızın gemiye eşya getiren kimse de 1024 ncü maddeye glke bu 
yüzden doğacak zararı tazmin etmekle mükelleftir. Kaptan bu 
gibi*eşyayı tekrar karaya çıkarmaya; gemiyi veya diğer yükü 
tehlikeye düşürürse icabında denize atmaya salahiyetlidir. Kap
tan eşyayı gemide alıkorsa bunlar için yükleme yerinde ve yük-
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l.eme sırasında bu gibi yolculuk ve eşya için mûtat olan .en yük
sek navlunun ödenmesi lâzımdır. 

BÎN YİRMİ ALTINCI MADDE — Denizde Can ve Mal Ko
ruma hakkındaki Kanunim 12 nci maddesinin A - F bentlerin
de yazılı olan tehlikeli eşya, kaptanın bunlardan veya bunların 
tehlikeli vasıf veya mahiyetlerinden bilgisi olmaksızın gemiye 
getirilirse, taşıtan veya yükleten, kendilerine bir kusur isnat 
edilmese dahi 1024 ncü maddeye göre mesul olur. Bu halde 
kaptan eşyayı her zaman ve herhangi bir yerde gemiden çıkar
maya, imha" etmeye veya başka suretle zararsız hale sokmaya 
salahiyetlidir. 

Kaptan eşyanın tehlikeli vasıf ve mahiyetini bildiği halde 
yüklemeye muvafakat etmiş olursa, eşya gemiyi veya diğer yü
kü tehlikeye soktuğu takdirde aynı şekilde hareket etmeye sa
lahiyetlidir. Bu halde de taşıyan veya kaptan, zararı tazmine 
mecbur değildirler. Müşterek avarya halinde zararın payla
şılmasına dair olan hükümler saklıdır. 

B Î N YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Taşıyanın veya.acente
sinin bilgisi 1024, 1025 ve 1026 ncı maddelerdeki hallerde kapta
nın bilgisi hükmündedir. 

B İ N Y İ R M İ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Taşıyan, taşıtanın 
muvafakatini almadan eşyayı başka gemiye yükliyeme;:. Yük-
lerse bundan doğacak zarardan mesul olur; Meğer ki, eşya baş
ka gemiye yüklenmemiş olsa da zararın vukuu muhakkak ve me
suliyeti taşıtana düşmüş ola. 

Tehlike halinde ve yolculuk başladıktan sonra yapılacak ak
tarmalar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanamaz. 

B Î N Y İ R M İ DOKUZUNCU MADDE — Yükletenin mu
vafakati olmadıkça Qşjn güverteye konamıyacağı gibi küpeş
teye de aşılamaz. 

B İ N OTUZUNCU MADDE — Geminin tamamı taşıtana 
tahsis edildiğinde kantan, gemi yük alacak halde olunca bunu 
hemen taşıtana bildirir. 

Yükleme süresi, ihbarın ertesi gününden itibaren işlemeye 
başlar. 

Kararlaştırılmışsa taşıyan, eşyanın yükletilmesi için yük
leme süresinden fazla beklemeye mecburdur. Bu fazla süreye 
«sürastarya» denir. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça yükleme 
süresi için ayrı bir para istenemez. Buna mukabil taşıtan süras
tarya için taşıyana sürastarya tazminatı ödemekle mükelleftir. 

B İ N OTUZ B İ R İ N C İ MADDE — Yüklemenin devam süresi 
sözleşme ile tesbit edilmemiş ise yükleme limanının nizamlarına 
ve yoksa mahallî teamüle göre tâyin olunur; böyle bir teamül de 
yoksa halin icabına göre münasip bir süre kararlaştırılmış sayılır. 

Sözleşmede sürastaryadan bahsedilip de bunun süresi tâyüı 
edilmediği takdirde bu süre on dört gündür. 

Sözleşmede süre gösterilmeksizin yalnız sürastarya tazminatı 

d) Tehlikeli 
eşya. 

3. Bügi. 

IV - Kararlaştı
rılmış olan gemi. 

V - Güverteye 
konacak eşya. 

VI - Yükleme 
süresi. 

1. Genel olarak. 

Sürenin 
devamı. 



3. Sürastarya 
başlangıcı. 

4. Bekleme 
süresi. 

5. İhbarın 
şekli. 

6. Sürastanjtı 
tazminatı. 

®) Tâyini. 

b) Hesap tarzı. 
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tâyin edildiği takdirde süresi muayyen olmıyan. bir sürastarya 
kararlaştırılmış sayılır. 

BlN OTUZ İKİNCİ MADDE — Yüklemenin devam süresi 
yahut yüklemenin biteceği gün sözleşme ile tâyin edilmiş ise 
sürastarya yükleme süresinin bitmesiyle başlar. 

Böyle bir sözleşme yoksa sürastarya taşıyan tarafından yük
leme süresinin sona ermiş olduğunun taşıtana bildirilmesiyle 
başlar. Taşıyan yükleme süresi içinde bile, hangi gün bu süreyi 
bitmiş sayacağını taşıtana bildirebilir. Bu halde yükleme süre
sinin bitmesi ve sürastaryamn başlaması için taşıyanın yeni bir 
ihbarına lüzum yoktur. 

BİN OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yükleme süresi yahut 
bir sürastarya kararlaştırılmış ise sürastarya bittikten sonra taşı
yan yükleme için fazla beklemeye mecbur değildir. Bımunla 
beraber taşıyan faza beklemek istemiyorsa, yükleme süresi veya 
sürastaryamn bitmesinden üç gün önce taşıtana bunu bildirmeye 
mecburdur. Bildirmezse yükleme süresi veya sürastarya, sonra
dan yapacağı ihbardan itibaren üç gün geçmedikçe, bitmez. 

Yukarda yazılı günler, fasılasız geçen üç takvim günüdür. 
BlN OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Taşıyanın 1032 ve 1033 

ncü maddeler gereğince yapacağı ihbarlar, hiçbir şekle tâbi değil
dir. Taşıtan, şekilsiz olarak yapılan ihbarı aldığını münasip 
şekilde tevsik etmekten imtina ederse taşıyan, masrafı taşıtana 
ait olmak üzere, ihbarı noter vasıtasiyle yapabilir. 

BİN OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Sürastarya tazminatı 
sözleşme ile tâyin olunmamış ise, hakkaniyet üzere hesap olunur. 
Bu hesapda halin icabı ve hususiyle gemi adamlarının ücretle
riyle bakım masrafı ve taşıyanın mahrum kalacağı navlunlar 
göz önünde tutulur. 

BlN OTUZ ALTINCI MADDE — Yükleme süresi ve süras
taryamn hesabında günler arasız sayılır. Hususiyle tatil gün
leri ile umulmıyan hal yüzünden taşıtanın yük getiremediği gün
ler hesaba girer. Bununla beraber rüzgâr, bozuk hava veyahut 
umulmıyan başka bir hal sebebiyle yalnız yükletilecek eşyanın 
değil, her türlü yükün gemiye teslimi yahut yükün tesellümü 
mümkün olmıyan günler hesaba katılmaz. 

Yükleme süresi içinde olsa bile yalnız yükletilecek eşyanın 
değil her türlü yükün, teslimine engel olan bir sebeple fazla bek
lemeye mecbur kaldığı günler için taşıyan sürastarya tazminatı 
isteyebilir. Buna mukabil yükün tesellümüne engel olan sebep
lerle fazla beklemeye mecbur kılınan günler için, bu engel süras
tarya içinde çıksa bile, sürastarya tazminatı ödenmez. 

Yükleme süresi için 1031 nci madde gereğince yükleme lima
nının nizamları veya malî teamülleri göz önünde tutulması lâ-
zımgelirse, 1 nci ve 2 nci fıkralar hükümleri, ancak mezkûr ni
zam ve teamüllerde aksi hüküm bulunmadıkça uygulanır. 
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BÎN OTUZ YEDİNCİ MADDE — Taşıyan; yüklemenin be

hemehal muayyen bir günde tamamlanmış olmasını şart koş-
muşsa, yahut yükletilecek eşyanın değil her türlü yükün gemiye 
teslimine engel çıktığı halde bile daha fazla beklemeye mecbur 
değildir. 

BÎN OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Taşıyan, yükü üçün
cü kişiden alacak olup da yük almaya hazır olduğunu mahallin 
âdetine göre ilân ettirmiş ve buna rağmen üçüncü kişi bulun
mamış veya yükü teslimden imtina etmiş ise taşıtana en kısa bir 
zamanda heber verir ve sürastaryanm bitmesine kadar değil, an
cak yükleme süresinin sonuna kadar bekler; meğer ki, yükleme 
süresi içinde taşıtandan veya salahiyetli vekilinden aksine emir 
ala. 

Yükleme ve boşaltma için tek bir süre tâyin olunmuş ise, bi
rinci fıkradaki halde bu sürenin yarısı yükleme süresi sayılır. 

BlN OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Taşıyan, kararlaş
tırılan yükün hepsini almamış olsa bile taşıtanın talebi üzerine 
yola çıkar. • Bu halde taşıyan, tam navlun ve icabında sürastar-
ya tazminatı alyabileceği gibi eksik yükleme dolayısiyle tam nav
lunun ödenmesini sağlıyacak teminat da istiyebilir. 

Taşıtan, taşıyanın yükleme için beklemekle mükellef olduğu 
sürenin sonuna kadar yüklemeyi tamamlamamış, ve sözleşmeden 
caymamış ise, taşıyan, yola çıkıp birinci fıkrada yazılı talepler
de bulunabilir. 

BÎN KIRKINCI MADDE — Gemi yola çıkmadan ister 
basit ister mürekkep bir yolculuk için tutulmuş olsun, taşıtan piş
manlık navlunu olarak kararlaştırılmış olan navlunun yarısını 
ödemek suretiyle sözleşmeden cayabilir. 

Bu hükmün uygulanmasında; taşıtan tarafından yükleme 
işinin tamamlanmış olduğu sarahaten veya zımnen kaptana bil
dirilmiş veyahut yük tamamen veya kısmen teslim edilmiş olup da 
bekleme süresi geçmiş ise' gemi yola çıkmış sayılır, 

Taşıtan yükün tesliminden sonra cayma hakkını kullanırsa 
yükleme ve boşaltma masraflarını da öder ve boşaltma, yükleme 
süresi içinde bildirilmezse sürastarya tazminatı da verir. Boşalt
manın mümkün olduğu kadar çabuk yapılması lâzımdır. 

Bekleme süresi geçmiş olsa bile, taşıyan, boşaltmanın sebep 
olacağı gecikmeye katlanmalıdır. Bekleme süresi geçtikten son
raki günler için, taşıyan sürastarya tazminatını; eğer bekleme 
süresinin geçmiş olmasından doğan zarar sürastarya tazminatını 
aşarsa fazlasını da tazminat olarak istiyebilir. 

BÎN KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Gemi 1040 ncı madde 
hükmüne göre yola çıktıktan sonra taşıtan ancak tam navlun ve 
taşıyanın 1069 ncu madde hükmü gereğince haiz olduğu diğer 
alacaklarını ödedikten ve 1070 nci maddede gösterilen paraları 
verdikten veya verilmesini temin ettikten sonra sözleşmeden caya
rak malların boşaltılmasını istiyebilir. 

Boşaltma halinde, taşıtan, yalnız bundan daha fazla masraf-
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ları değil boşaltmanın sebep olduğu gecikme yüzünden taşıyanın 
uğradığı zararı da öder. 

Taşıyan yükü boşaltmak için yolunu değiştirmeye veya bir 
limana uğramaya mecbur değildir, 

BÎN KIRK IKÎNCÎ MADDE — Gemi dönüş için de tutu
lur veya sözleşme gereğince yükü almak için başka limandan 
kalkması gerekir ve her iki halde de 1040 ncı maddeye göre 
dönüş yolculuğu için yola çıkmadan veya yükleme limanından 
kalkmadan önce sözleşmeden cayma bildirilmiş bulunursa, taşı
tan, tam navlunun üçte ikisini pişmanlık navlunu olarak verir. 

Başka mürekkep yolculuklarda taşıtan, gemi yolculuğun son 
kısmına başlamak maksadiyle 1040 ncı maddeye göre yola 
çıkmadan önce sözleşmeden caydığını bildirirse, taşıyan pişman
lık navlunu olarak tam navlun alır; şu kadar ki, sözleşmeden 
cayma yüzünden taşıyanın masraftan kurtulmuş ve yapabildiği 
diğer taşıma sözleşmeleri dolayısiyle para kazanmış olduğu halin 
icabından anlaşılırsa, tam navlundan münasip bir para indirilir. 
indirilen para hiçbir halde navlunun yarısını geçemez. 

BÎN KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Taşıtan bekleme süresi 
bitinceye kadar yük teslim etmemiş ise, taşıyan, sözleşmeden do
ğan taahhütlerine bağlı kalmıyacağı gibi taşıtan 1040 ve'1042 nci 
maddeler gereğince sözleşmeden caymış olsaydı hangi taleplerde 
bulunabilir ise bunu da taşıtandan istiyebilif. 

BÎN KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Taşıyanın başka mal 
yüklemekle aldığı navlun, pişmanlık navlunundan indirilmez. 
1042 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü saklıdır. 

Taşıyanın pişmanlık navlununa hak kazanması sözleşmede 
gösterilen yolculuğun yapılmasına bağlı değildir. 

Pişmanlık navlunu, taşıtanın sürastarya tazminatı ve 10G9 
ncu maddede yazılı diğer alacakları istemesine engel olmaz. 

BlN KIRK BEŞİNCİ MADDE — Geminin bir cüz'ü veya 
muayyen bir yeri taşıtana tahsis edilmişse 1030 - 1044 ncü mad
deler hükümleri aşağıdaki şekilde uygulanır : 

1. Taşıyan sözü geçen maddelere göre navlunun ancak bir 
kısmını alabileceği hallerde pişmanlık navlunu olarak tam navlun 
alır; meğer ki, taşıtanların hepsi sözleşmeden caymış ve malları 
teslim etmemiş olalar. Fakat tam navlundan, teslim olunmıyan 
yiik yerine taşıtanın yüklediği diğer mal navlunu indirilir; 

2. 1040 ve 1041 nci maddelerdeki hallerde boşaltma, yolculu
ğun gecikmesine veya aktarmaya sebep olabilecek ise, taşıtan, 
malın boşaltılmasını istiyemez; meğer ki bütün taşıtanlar mu
vafakat etmiş olalar. Bundan başka taşıtan boşaltmadan doğan 
masraflarla zarar ve ziynı tazmin etmekle mükellef tir f 

Taşıtanların hepsi cayma haklarını kullanırlarsa 1040 ve 1041 
nci maddeler olduğu gibi uygulanır. 
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BİN KIRK ALTINCI MADDE — Kırkambar sözleşme

sinde taşıtan, kaptanın daveti üzerine, gecikmeden eşyayı yükle
meye mecburdur. 

Taşıtan gecikirse, taşıyan, malların teslimini beklemekle mü
kellef değildir. Yolculuk, mallar teslim edilmeden başlamış olsa 
bile, taşıtan tam navlun ödemekle mükelleftir; şu kadar ki taşı
yanın teslim edilmiş olmıyan mal yerine yüklediği eşyanın nav
lunu indirilir. 

Taşıyanın geciken taşıtandan navlun istiyebilmesi için bunu 
yola çıkmadan taşıtana bildirmesi gerekir; bildirmezse hakkını 
kaybeder. Taşıyanın ihbarı hakkında 1034 ncü madde hükmü 
uygulanır. 

BÎN KIRK YEDİNCİ MADDE — Taşıtan; yüklemeden 
sonra tam navlunu ve taşıyanın 1069 ncu madde gereğince haiz 
olduğu diğer bütün alacakları ödemek, 1070 nci maddede gösteri
len paraları vermek veya verilmesini temin etmek suretiyle de 
yalnız 1045 nci maddenin 2 sayılı bendinin birinci fıkrası hük
müne göre sözleşmeden cayıp eşyanın boşaltılmasını istiyebilir. 

Bu takdirde 1041 nci maddenin 3 ncü fıkrası hükmü de uy
gulanır. 

BİN KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Taşıyan; kırkambar 
sözleşmeleri yaparak denizde taşımak üzere eşya kabul edeceğini 
ilân etmiş olup da hareket anını tesbit etmemişse yükleme lima
nındaki mahkeme; taşıtanın müracaatı üzerine, taşıyanı veya 
acentasını yahut kaptanı dinledikten sonra, daha ziyade gecik
mesi caiz olmıyan hareket gününü halin icabına göre tâyin eder. 

Mahkeme kararı kesindir. 
BÎN KIRK DOKUZUNCU MADDE — Her türlü eşya ta

şıma sözleşmesinde, taşıtan, eşya teslimini icabeden süre içinde 
malın taşınması için lüzumlu belgelerin hepsini kaptana verme
ye mecburdur. 

BÎN ELLÎNCt MADDE —- Kaptan boşaltma için gemiyi, 
yükün kime teslim edilmesi lâzımgeliyorsa onun göstereceği ye
re ve adına gönderilen birden fazla ise, hepsinin gösterecekle
ri yere demirler. 

Yerr vaktinde gösterilmemiş veya . adına gönderilenler yer 
göstermekte birleşmemiş bulunur yahut suyun derinliği, gemi
nin selâmeti, mahallin nizamları ve teşkilâtı verilen talimata.gö
re hareket etmeye engel olursa, kaptan, gemiyi mûtat boşaltma 
yerine demirler. 

BÎN ELLİ BÎRÎNCÎ MADDE — Sözleşme, boşaltma lima
nı nizamları, bunlar da yoksa mahallî teamüller ile aksi tâyin 
edilmiş olmadıkça eşyanın gemiden çıkarılması masrafı taşıya
na; geri kalan boşaltma masrafları da adına gönderilene aittir. 

BÎN ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Gemi tamamen taşıtana 
tahsis edilmiş ise kaptan, boşaltmaya hazır olunca adına gönde
rilene haber verir. Kaptan, adına gönderileni tanımıyorsa bo-
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şaltmaya hazır olduğunu mahallî, teamüle göre ilân eder. 

Boşaltma süresi, ihbar veya ilânın ertesi gününden itibaren 
işlemeye başlar. Kararlaştırılmışa taşıyan, yükün tesellümü 
için boşaltma süresinden fazla beklemeye mecburdur. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça boşaltma süresi için ayrı bir 
para istenemez. Buna mukabil sürastarya için taşıyana süres-
tarya tazminatı verilir. 

Sürastarya tazminatının tâyininde 1035 ııei madde hükmü 
uygulanır. 

$. Sürenin BİN ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Boşaltmanın devam sü-
4«vâmt. resi sözleşme ile tâyin olunmamış ise boşaltma limanının nizam

larına, bunlar yoksa mahallî teamüle göre tâyin olunur. Böyle 
bir teamül de yoksa halin icabatına göre münasip bir süre ka
ralaştırılmış sayılır. 

Sözleşmede sürastaryadan bahsedilip de bunun süresi tâyin 
edilmediği takdirde bu süre on dört gündür. 

Sözleşmede süre gösterilmeksizin yalnız sürastarya tazmina
tı tâyin edildiği takdirde süresi muayyen olmıyan bir sürastar
ya kararlaştırılmış sayılır. 

BİN ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Boşaltmanın devam 
süresi veya boşaltmanın bitmesi ieabeden gün sözleşmede yazılı 
ise sürastarya boşaltma süresinin bittiği gün başlar. 

Böyle bir sözleşme yoksa sürastarya, taşıyan tarafından 
boşaltma süresinin sona ermiş olduğunun adına gönderilene bil
dirilmesiyle başlar. Taşıyan boşaltma süresi içinde bile olsa bu 
sürenin hangi gün bitmiş sayacağını adına gönderilene bildire
bilir, bildirmiş ise boşaltma süresinin bitmesi ve sürastaryamn 
başlaması için taşıyanın yeni bir ihbarına lüzum yoktur. 

ikinci fıkrada yazılı ihbarlara 1034 ncü madde hükmü uy
gulanır. 

4. ,8üraiiow« BİN ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Boşaltma süresi ve sü-
trnnimhntn rastaryanın hesabında günler arasız sayılır. Tatil günleriyle 

k6tab%. umulmıyan hal yüzünden adına gönderilenin malı teslim almasına 
engel olan günler hesaba katılır. Bununla beraber rüzgâr, bozuk 
hava veya başka umulmıyan hal sebebiyle yalnız boşaltılacak 
malın değil, her türlü yükün gemiden karaya getirilmesi yahut 
gemiden çıkarılması mümkün olmıyan günler hesaba katılmaz, 

Boşaltma süresi içinde olsa bile yalnız boşaltacak eşyanın 
değil her türlü yükün gemiden karaya getirilmesine engel olan bir 
sebeple fazla beklemeye mecbur kaldığı günler için, taşıyan, sü
rastarya tazminatı istiyebilir. Buna mukabil yükün gemiden 
çıkarılmasına engel olan sebeplerle fazla beklemeye mecbur ka
lınan günler için, bu engel sürastarya içinde çikksa bile, süras
tarya" tazminatı ödenmez. * 

'Boşaltma süresi için 1053 ncü madde gereğince boşaltma lima
nının nizamları veya mahallî teamüllerin göz önünde tutulması 
lâzııiıgelirse, 1 ve 2 nci fıkralar hükümleri, ancak mezkûr nizam 
ve teamüllerde aksi hüküm bulunmadıkça uygulanır. 
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B İ N E L L İ ALTINCI MADDE — Taşıyan, boşaltmanın 

behemehal muayyen bir günde tamamlanmış olmasmı şart koş-
muşsa, yalnız boşaltılacak eşyanın değil her türlü yükün gemi
den karaya getirilmesine engel çıktığı halde bile daha fazla bek
lemeye mecbur değildir. 

B İ N E L L İ YEDİNCİ MADDE — Adına gönderilen inalı, 
almaya hazır olduğunu bildirip de riayet etmeye mecbur olduğu 
süreyi geçirerek yükü teslim almakta gecikirse, kaptan, gönde
rilene haber verdikten sonra malı bir umumi ambara veya emni
yetli her hangi bir yere tevdi edebilir. 

Adına gönderilen malı teslim almaktan imtina eder yahut 
1052 nci maddede yazılı ihbar veya ilân üzerine malı teslim 
almaya hazır olup olmadığını bildirmez veyahut da bulunamazsa 
kaptan, birinci fıkrada gösterilen tarzda hareket etmek ve aynı 
zamanda taşıtana haber vermekle mükelleftir. 

Kaptanm kusuru olmaksızın adına gönderilenin gecikmesi 
veya tevdi muamelesi yüzünden boşaltma süresi geçmiş ise, taşı
yan, şürastarya tazminatı istiyebilir. Bu günler ^kararlaştırılan 
sürastarya mahiyetinde olmadıkça taşıyanın uğradığı daha büyük 
bir zararın tazminini istemek hakkı saklıdır. 

B j N ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Geminin bir cüzü ve
ya muayyen bir yeri taşıtarîa tahsis edilmiş olması halinde de 
1052 -1057 ıfci maddeler hükümleri uygulanır. 

B İ N ELLİ DOKUZ UNCU MADDE — Kırkambar sözleş
mesinde kaptanın daveti üzerine adına gönderilen hemen malla
rı teslim almaya mecburdur. Kaptan gönderileni tanımıyorsa 
davet mahallî teamüllere göre ilânla yapılır. 

Kaptanın yükü tevdi etmek hak ve mecburiyeti hususunda 
1057 nci madde hükmü uygulanır. Bu maddeye göre taşıtana 
verilmesi icabeden haber mahallî teamüllere göre ilânla olabi
l i r i 

Adına gönderilenin gecikmesi veya tevdi muamelesi yüzün
den. geminin boşaltılması, için lâzım olan mûtat süreyi geçmiş 
oj-an günler için, taşıyan, sürastarya tazminatı isteyebilir; daha 
fazla tazminat istemek hakkı saklıdır. 

B İ N ALTMIŞINCI MADDE — Geminin tamamı veya bir 
cüzü yahut muayyen bir yeri taşıtana tahsis edilmiş olup da ta
şıtan üçüncü kişilerle kırkambar sözleşmeleri yapmış bulunursa, 
asıl; taşıyanın hak ve görevleri 1052 - 1057 nci maddeler hüküm
lerine bağlı kalır. 

5. Bekleme mec
buriyeti olmtym 

hat 

IV - E^gmin 

V - Geminin bir 
cüz'ü veya muayr 
yen bir yerinin 

tahsisi 
VI - Kırkambar 

sözleşmesi. 
1. Boşaltma 

isleri. 

2. Tasıtamn 
üçüncü ki§İl«He 

yaptığı kırkambar 



270 
Üçüncü Ayırım 

A) Taşıyanın 
malların kabzın
dan dolayı me$u-

I - Genel olarak. 
1. İhtimam 

derecesi. 

2. Adamlarının 
kusurlarından 

dolayı. 

II - Mesuliyetten 
kurtulma. 
1. Haller. 

2. Eonişmentoda 
yanlış beyanlar. 

III - Muayene. 
1. Yaptırma 

hakkı. 

Taşıyanın mesuliyeti ve hakları 

BÎN ALTMIŞ BÎRÎNCÎ MADDE — Taşıyan; malların 
yükletilmesi, istifi, taşınması, muamele görmesi ve boşaltılma
sında tedbirli bir taşıyanın dikkat ve ihtimamı ile hareket et
mekle mükelleftir. Teslim anıldıkları andan teslim edildikleri 
ana kadar geçen süre içinde malların zıyaı veya hasarı yüzün
den doğacak zararlardan mesuldür; meğer ki, zıya ve hasar ted
birli bir taşıyanın sarfetmekle mükellef olduğu dikkat ve ihti
mam gösterilmekle beraber önüne geçilemiyecek sebeplerden ile
ri gelmiş ola. 

BÎN ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Taşıyan; kendi adam
larının ve gemi adamlarının kusurlarından kendi kusurların
dan olduğu gibi mesuldür. 

Zarar geminin şevki veya sair idaresi sırasındaki bir hare
ketten veya yangından ileri geldiği takdirde taşıyan yalnız ken
di kusurundan mesuldür. Bilhassa yükün menfaati icabı olarak 
alınan tedbirler geminin idaresine dâhil sayılmaz. 

BÎN ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Taşıyan aşağıda ya
zılı sebeplerden ileri gelen zararlardan mesul değildir : 

1. Deniz veya gemi işlemsine saiih diğer suların tehlike ve 
kazalarından; 

2. Harb hâdiselerinden, karışıklıklardan veya en yüksek 
makamın emirleriyle karantina tahditlerinden; 

3. Mahkemece yapılan müsaderelerden; 
4. Grev, lokavt veya diğer çalışma engellerinden; 
5. Yükletenin veya mal sâhibile bunların acenta veya tem

silcilerinin fiillerinden; 
6. Denizde can veya mal kurtarmadan veya kurtarma teşeb

büsünden; 
7. Hacim veya tartı itibariyle kendiliğinden eksilmeden veya 

malın gizli ayıplarından yahut malın kendine has tabiî cins ve 
mahiyetinden. 

Zararın halin icaplarına göre birinci fıkrada yazılı tehlike
lerin biri sebebile vukuu mümkün ise zararın bu tehlikeden ileri 
geldiği kabul olunur; aksi ispat olunabilir. 

Tehlikenin meydana gelmesine taşıyanın mesul olduğu bir 
hâdisenin sebep olduğu ispat olunursa, taşıyan mesuliyetten kur
tulmaz. 

BÎN ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Taşıtan veya yük
leten, malın cins veya kıymetinin konişmentoda'yanlış gösteril
mesine bilerek sebep olmuşsa, taşıyan, her türlü mesuliyetten. 
kurtulur. 

BÎN ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — Adına gönderilen mal
lar teslim almadan, kendisi ve kaptan, malların hal ve vaziye
tini, ölçü, sayı ve tartısını tesbit ettirmek maksadiyle onları 
yetkili makamlara veya bu husus için resmen tâyin olunmuş 
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eksperlere muayene ettirebilir. JLümkün oldukça diğer taraf da 
iştirak ettirilir. 

BİN ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Malların uğramış ol
duğu zıya veya hasarın, en geç eşya taşıma sözleşmesi gereğince 
bunları teslim almaya salahiyetli olan kimseye teslimi sırasında 
taşıyana veya boşaltma limanındaki temsilcisine yazılı olarak 
bildirilmesi lâzımdır. Zıya veya hasar haricen belli değilse ihbar
namenin mezkûr andan itibaren üç gün içinde gönderilmesi 
kâfidir. İhbarnamede zıya veya hasarm genel olarak gösteril
mesi lâzımdır. 

Malların hal ve vaziyeti yahut ölçü, sayı veya tartısı en geç 
1 nci fıkranın 1 nci cümlesinde yazılı anda, her iki tarafın da 
iştirakiyle yetkili makam veya bu husus için resmen tâyin edilmiş 
eksperler tarafından tesbit edilmişse ihbara lüzum kalmaz. 

Malların zıya veya hasarı ne ihbar edilmiş ve ne de tesbit 
ettirilmiş olursa, taşıyanın malları konişmentoda yazılı olan 
halde teslim ettiği ve şayet mallarda bir zıya veya hasar sabit 
olursa, bu zararın taşıyanın mesul olmıyacağı bir sebepten ileri 
geldiği kabul olunur. 

B İ N ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Malların 1066 nci 
maddenin 1 nci fıkrasının ik cümlesi gereğince tesliminden veya 
teslim edilmiş olmaları icabeden andan itibaren bir yıl içinde 
mahkemeye müracaat edilmediği takdirde, taşıyan aleyhine inal
ların zıya veya hasarından dolayı açılacak her türlü mesuliyet 
dâvası hakkı düşer. 

B İ N ALTMIŞ S E K İ Z İ N C İ MADDE — Muayenenin mas
raflarını müracaatta bulunan kimse çeker. 

Adına gönderilen muayene için müracaatta bulunup da, ta
şıyanın tazminat vermesi lâzımgelen bir zıya veya hasar tesbit 
olunursa muayene masrafları taşıyana düşer. 

B İ N ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Adına gösteri
len ; mal teslim almakla navlun ve navlun teferruatından olan bü
tün masrafları ve sürastarya tazminatmı teslim almanın dayandığı 
sözleşme veya konişmento hükümlerine göre vermeye, kendi he
sabına gümrük resmi ödenmiş ve başka masraflar yapılmış ise 
bunları da ödemeye ve kendine düşen diğer bütün borçları ifaya 
mecbur kalır. 

Taşıyan, navlunun Ödenmesi ve adına gönderilene düşen di
ğer borçların yerine getirilmesine karşı malı teslime mecburdur.. 

B İ N Y E T M İ Ş İ N C İ MADDE — Taşıyan; müşterek avarya, 
kurtarma ve yardım masrafları ve deniz ödüncü yüzünden malı 
takyit eden alacaklarına mukabil bu alacakların tutarı olan pa
rayı yahut o değerde teminatı elde etmedikçe malı teslime mec
bur tutulmaz. 

. Deniz ödüncü donatan hesabına alınmış ise bu maddenin 
hükmü, taşıyanın teslimden önce malı deniz ödüncü kaydinden 

2. İhbar külfeti. 

3. Dâva hakkı
nın düşmesi. 

4. Muayene 
masrafları. 

B) Taşıyanın 
haklara 

I - Navlun hakkı. 
1. ödeme mükel

lefiyeti. 

Yükü teslim
den imtina 

hakkı. 
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kurtarmak hususundaki mükellefiyetine 
lanır. 

halel yermeden uygu-

3. Malı navlun 
yerine kabul. 

4i Navlun tutan. 
a) Ziyaa uğrayan 

mallar. 

b) Kararlasttrd 
mamts navlun. 

c) Hesap tarzı. 

ve 5* Navlm 
navlun» Jef^rruatt 

dıpnda kalm^Aprim 
VB masraflar. 

BİN YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Taşıyan, bozulmuş 
veya hasarlanmış olsun olmasın malı navlun yerine kabule mec
bur değildir. 

Akan şeylerle dolu kablar yolculuk sırasında tamamen-veya 
yarıdan fazla boşalmış ise bu kablar taşıyana 1069 ncu madde 
hükmü gereğince ödenecek navlun ve başka paralar yerime bira-:, 
kılabilir. 1 

Taşıyanın akmadan mesul olmıyacağı veya (Akına...,Fransa-. 
dur) kay di bu hakkı ortadan kaldırmaz. Kablar, adına gönderi
lenin eline geçer geçmez bu hak düşer. 

Navlun toptan kararlaştırılmış olur ve kablarm,yalu;z bâzı-, 
lan tamamen yahut yarısından fazla boşalmış bulunursa,.akan. 
kablar taşıyana o nispette navlun ve ödenecek başka paralar ye
rine. bırakılabilir. 

BİN YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Her hangi kaza netice
sinde zıyaa uğrayan mal için navlun verilmez. Navlun peşin 
ödenmiş ise aksine sözleşme olmadıkça geri alınır. 

Greminin tamamı veya bir eüz'ü yahut muayyen bir yerinin 
taşıtana tahsis edilmiş olması halinde de aynı hüküm uygulanır. 
Böyle bir halde navlun toptan kararlaştırılmış ise mallardan bir 
kısmının zıyaı navlunun o nispette indirilmesine hak verir. 

İçinde bozulma, kendiliğinden eksilme ve tabiî akma ve,sız
ma gibi mahiyeti iktizası zıyaa uğrayan mallar ile yolda ölen 
hayvanlar için, teslim edilmemeleri halinde bile navlun ödenir. 

Müşterek avarya dolayısiyle feda edilmiş olan mallar için 
ödenecek navlun hakkında müşterek avarya hükümleri uygu
lanır. 

BlN YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Taşınmak üzere tea
lim alman mallar için navlun kararlaştırılmamışşa yükleme za
manı ve yerinde mûtat olan navlun ödenir. 

Taşmmak üzere teslim alman mal kararlaştırılmış olandan 
fazla ise bunun için sözleşmede tâyin olunan nispete göre navlun 
ödenir. 

BlN YETMİŞ DÖRJDÜNCÜ MADDE — Navlun; malın 
ölçüsü, tartısı veya sayısı üzerine şart edilmiş ise tereddüt ha
linde navlun miktarının, teslim alman malın değil, teslim edilen 
malın ölçü, tartı veya sayısına göre tâyin olunacağı kabul edilir. 

BlN YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Ayrıca kararlaştırıl
mış olmadıkça navlun dışında kapo, prim, bahşiş ve saire namile 
hiçbir şey istenemez. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça; gemiciliğin olağan ve ola-
ğanüstü masrafları ve husussile kılavuz, liman, fener, römor
ka j , karantina, buz kırdırma ve bunlara benziyen hususlara 
mütaallik resim ve ücretler, zikri geçen masrafları doğuran 
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tedbirler almakla taşıma sözleşmesi hükümlerine göre mükellef 
olmasa bile yalnız taşıyana düşer. 

Müşterek avarya halleri ile yükün muhafazası^ emniyet altına 
alınması ve kurtarılması için yapılan masraflar hakkında ikinci 
fıkra hükmü uygulanmaz. 

BlN YETMİŞ ALTINCI MADDE — Navlun süre üzerine 
kararlaştırılmışsa bu süre, sözleşmede aksine şart bulunmadıkça, 
kaptanın yükü almaya hazır olduğunu haber verdiği günü takip 
eden günden itibaren işlemeye başlar. Safra ile yolculukta ise, 
yolculuğa hazır olduğunu haber verdiği günü takip eden günden 
ve bu haber yolculuğun başlamasından bir gün evveline kadar 
verilmemişse geminin yola çıktığı günden itibaren işlemeye 
başlar. 

Sürastarya veya sürastarya tazminatı kararlaştırılmışsa süre 
üzerine şart edilmiş navlun, bütün hallerde, ancak yolculuğun 
başladığı günden itibaren işlemeye başlar. 

Süre üzerine navlun, boşaltmanın tamamlandığı günden sonra 
işlemez. 

Taşıyanın kusuru olmaksızın yolculuk gecikir veya kesilirse 
süre üzerine navlun, 1092 ve 1093 ncü maddeler hükümleri saklı 
kalmak üzere araya giren günler içinde ödenir. 

BİN YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Taşıyan, 1069 ncu 
maddede yazılı alacakları için malları yedinde hapsetmek hak
kını haizdir. 

Hapis hakkı, mallar alıkonmuş ve depoda bulunmuş oldukça 
bakidir. Malların tesliminden sonra otuz gün içinde mahkeme
ye müracaat olunup da mal el'an adına gönderilenin elinde bu-
îuıidûğu takdirde taşıyan Medeni Kanunun 867 nci maddesi 
Mifemüne; dayanarak mezkur malın paraya çevrilmesini talep 
edebilir. 

1 ̂ Medeni Kanunun hapis hakkına mütaallik 864 - 867 nci'mad
deleriyle-bu kanunun taşıma işleri komüsyoncunun hapis hakkı
na dair 811 ve 812 nci maddeleri uygulanır. 

Medeni Kanunun 867 nci maddesinin 1 nci fıkrası ile icra ve 
-İflâs KahUnıınun 145 Ve mütaakıp maddeleri gereğince borçluya 
yapılması lâzımgelen ihbar ve tebliğler bu halde adına gönderi
lene yapılır. Adına gönderilen bulunmaz veya malları teslim 
almaktan imtina ederse ihbar ve tebliğlerin gönderene yapılması 
iâzöndır. 

Süre üzerine 
nvalun. 

II -^apishakk%. 
1. (Hnefifimak. 

Tevdi m 
teminat. 

BİN YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE -~ Taşıyanın iddia 
«fetiği alacaklar hakkında ihtilâf çıkarsa, ihtilaflı para, talep/üze
rine mahkemece tâyin edilecek yere yatırılır yatırılmaz taşıyan 
malları teslim etmeye mecburdur. 

Taşıyan, malların tesliminden sonra kâfi teminat göstererek 
yatırılmış olan parayı alabilir. 

BlN YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Malları teslim m^mcv,kakk% 
etmiş olan taşıyan, 1069 ncu madde gereğince haiz olduğu ala- *• Mallanfates* 
cakların ödenmesini taşıtandan isteyemez. Ancak taşıtanın, ta- Umi haUnde. 
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2. Hapsedilen 
malların paraya 
çevrilmesi hali. 

3. Adına gönde
rilenin malları 
teslim almaması 

halinde. 

siyanın zararına olarak, haksız mal iktisabında bulunduğu nis
pette rücu caizdir. 

B İ N S E K S E N İ N C İ MADDE — Taşıyan malları teslim et
meyip de hapsederek satmak hakkını kullanmış ve fakat satış 
neticesinde aacağını tamamen elde edenıemişse, kendisiyle *aşı-
tan arasında yapılan taşıma sözleşmesinden doğan alacaklarını 
elde edemediği nispette taşıtana rücu edebilir. 

B İ N SEKSEN B İ R İ N C İ MADDE — Adına gönderilen 
malı teslim almazsa taşıtan, mal taşıma sözleşmesi gereğince nav
lunu ve diğer alacakları taşıyana ödemekle mükelleftir. 

Mallar taşıtan tarafından teslim alındığı takdirde 1050 - 1078 
ve 1112 - 1115 nci maddeler hükümleri, adına gönderilen 'yerine 
taşıtan geçmek suretiyle uygulanır. Böyle bir halde taşıyan, 
hususiyle alacakları için malları 1077 ve 1078 nci maddeler hü-
hükümlerine göre hapis ve 1070 nci madde hükmüne göre malı 
teslimen imtina etmek hakkını da haizdir. 

A) Basit yolculuk 
I -Yolculuk baş
lamadan önceki 

hâdiseler. 
1. Sözleşmenin 

hükümden 
düşmesi. 

2. Sözleşmeden 
cayma hakkı. 

Dördüncü Ayırım 

Yolculuğun başlamasına veya devamına engeller 

B İ N SEKSEN İ K İ N C İ MADDE — Yolculuk başlamadan 
önce umulmıyan bir hal yüzünden : 

1. Gemi zayi olur, hususiyle batar yahut 818 nci madde gere
ğince mahkûmiyet kararı verilir ve «tamire değmez» halinde de 
gemi geciktirilmeksizin açık artırma ile satılır veya deniz haydut
larının eline geçer yahut düşman malı diye yakalanır veya alıko-
nup ganimet olduğuna hüküm verilirse; 

2. Eşya taşıma sözleşmesinde yalnız cins veya nevi ile 
değil de, muayyen ve müşahhas" olarak gösterilmiş olan mallar 
zayi olursa; 

3. Eşya taşıma sözleşmesinde muayyen ve müşahhas olarak 
gösterilmemiş olan mallar gemiye konduktan veya gemiye yükle
tilmek üzere yükleme yerinde kaptan tarafından teslim alındıktan 
sonra zayi olursa; 
• Taraf lar biri diğerine tazminat vermekle mükellef olmaksızın, 
eşya taşıma sözleşmesi hükümden düşer. 

Birinci fıkranın üçüncü bendindeki halde maller 1039 ncu 
maddenin 2 nci fıkrasında yazılı bekleme süresi içinde zayi 
olursa, taşıtan 1022 nci maddeye dayanarak zayi olanlar yerine 
başka mal teslimine hazır olduğunu gecikmeksizin bildirdiği ve 
gene aynı süre içinde, teslime başladığı takdirde, sözleşme hü
kümden düşmez, taşıtan bu malların yüklenmesini en kısa bir 
zamanda bitirmeye, bu yükletmenin- fazla masraflarını üzerine 
almaya ve yükleme yüzünden, bekleme süresi uzarsa taşıyanın bu 
yüzden uğradığı zararı tazmine mecburdur. 

B İ N S E K S E N ÜÇÜNCÜ MADDE —Aşağıdaki hallerde 
taraflardan her biri, tazminat vermekle mükellef olmaksızın, söz
leşmeden cayabilir : 

1. Yolculuk başlamadan önce; gemiye ambargo yahut Devlet 
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veVa yabancı devlet hizmeti için elkonması, varma yeri memle
keti ile ticaretin menedilmesi, yükleme veya varma limanının 
abluka altına alınması, eşya taşıma sözleşmesi gereğince taşına
cak olan malların yükleme limanından ihracının veya varma lima
nına ithalinin menedilmesi, en yüksek makamca yapılacak diğer 
bir tasarruf veya emirle geminin yola çıkmasına veya yolculu
ğun yapılmasına yahut eşya taşıma sözleşmesi gereğince teslim 
edilecek olan malların şevkine mâni olunması. En yüksek ma
kamca yapılan tasarruf veya emir, ancak çıkan engelin mevcut 
ihtimallere göre az zamanda ortadan kalkmıyacağı anlaşıldığı 
takdirde sözleşmeden cayma hakkını verir. 

2. Yolculuk başlamadan önce bir harb çıktığı için geminin 
veya eşya taşıma sözleşmesi gereğince gemi ile taşınacak olan 
malların yahut her ikisinin artık serbest sayılmaması ve zabıt ve 
müsadere tehlikesine mâruz kalması. 

Bu hükümler 1022 nci madde ile taşıtana verilmiş olan salâhi
yetin kullanılmasına engel olmaz. 

BÎN SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Gemi, yolculuk 
başladıktan sonra umulmıyan bir hal yüzünden 1082 nci madde
nin 1 nci fıkrasının 1 nci bendinde yazılı surette zayi olursa, 
eşya taşıma sözleşmesi hükümden rdüşer. Bununla berabe 
mallar emniyet altına alınmış veya kurtarılmış olduğu nis
pette taşıtan aşılan mesafenin bütün yolculuğa olan nispetine 
göre mesafe navlunu öder. 

ödenecek mesafe navlunu kurtarılmış olan mal değerini 
aşamaz. 

BÎN SEKSEN BEŞÎNCÎ MADDE — Mesafe navlunu he
saplanırken yalnız aşılmış olan mesafe ile kalan mesafe arasın
daki nispet değil, aynı zamanda yolculuğun aşılan kısmının va
sati olarak mal olduğu masraflar ve zaman, rizikolar ve zahmet
lerin tamamlanacak olan kısmın masraf ve zaman, riziko ve zah
metlerine olan nispeti göz önünde tutulur. 

BÎN SEKSEN ALTINCI MADDE — Eşya taşıma sözleş
mesinin hükümden düşmesi, kaptanın, geminin ziyamdan sonra 
da ilgililerin gıyabında 995 - 997 nci maddeler gereğince yükün 
menfaatini korumak hususundaki görevini değiştirmez. Bu iti
barla kaptan, âcil hallerde önceden danışmasına dahi lüzum kal
maksızın, halin icaplarına göre ya yükü ilgililerin hesabına başka 
bir gemi ile varma limanına taşıtmaya veyahut da yükün depo" 
edilmesini veya satılmasını temin etmeye ve yükün taşıtılması 
veya depo edilmesi halinde de, gerek bunun ve gerekse yükün 
bakımı için lâzım olan paraları elde etmek maksadiyle yükün bir 
kısmını satmaya veya taşıtılması halinde yükü tamamen veya 
kısmen deniz ödüncüne karşı rehin etmeye mezun ve mecburdur. 

Mesafe navlunu ile taşıyanın 1069 ncu. madde gereğince iste
yebileceği diğer alacakları ve malı takyit eden müşterek avarya 
garame payları, kurtarma ve yardım masrafları ve deniz Ödün
cü paraları ödenmedikçe veya temin edilmedikçe kaptan yükü 

71 - Yolculuk baş
ladıktan sonraki 

hâdiseler. 
1. Sözleşmenin 

hükümden 
düşmesi. 

a) Geminin zıyaa 
uğramasd. 

b) Mesafe nav
lunun hesabı. 

c) Kaptanın 
görevleri. 
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d) Yükün zıyaa 
uğraması. 

2, Sözleşmeden 
cayma hakka. 

III - Özel haller. 
1. Geminin li
manda kalmak 

zarureti. 

elden, çıkarmaya veya taşıtmak üzere başka bir gemiye teslim 
etmeye mecbur değildir. 

Birinci fıkraya göre kaptana düşen görevlerin yapılmama-
smdan doğacak zararlardan da donatan navlun ve gemiden bir 
şey kurtarılmış oldukça gemi ile de mesuldür. 

BİN SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Yolculuk başladık
tan sonra mallar umulmıyan bir hal yüzünden zayi olursa eşya 
taşıma sözleşmesi, iki taraftan biri ötekine tazminat vermeye 
mecbur olmaksızın, hükümden düşer; hususiyle 1072 inci mad
denin 3 ve 4 ncü fıkralarına göre aksine hüküm bulunmadıkça, 
navlunun ne tamamen, ne de kısmen ödenmesi lâzmıgelmez. 

BİN SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Yolculuk başladık
tan sonra 1083 ncü maddede yazılı umulmıyan hallerden biri çı
karsa, taraflardan her biri, tazminat vermekle mükellef olmak
sızın; sözleşmeden cayabilir. 

Ancak 1083 ncü maddenin 1 nci fıkrasının birinci bendinde 
yazılı umulmıyan hallerden biri çıktığı takdirde cayma hakkı 
kullanmak için, gemi bir Avrupa limanında bulunuyorsa üç ay, 
Avrupa dışı bir limanda bulunuyorsa beş ay engelin kalkması
nın beklenmesi lâzımdır. 

Kaptan engeli bir limanda bulunduğu sırada öğrenirse bu 
süre, haberi aldığı günden; aksi takdirde kendisine haber ve
rildikten sonra gemi ile bir limana vâsıl olduğu günden itiba
ren hesap olunur. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça gemi, caymanın bildirildi
ği sırada bulunduğu limanda boşaltılır. 

Taşıtan, yolculuğun aşılan kısmı için 1084 ve 1085 nci mad
deler gereğince mesafe navlunu ödemekle mükelleftir. 

Engel dolayısiyle gemi kalktığı limana veya başka bir lima
na dönerse, mesafe navlunu, geminin varma limanına en yakın 
olmak üzere ulaştığı noktanın esas tutulması suretiyle tesbit 
olunan mesafe üzerinden hesap edilir. 

Kaptan; yukarda yazılı hallerde de eşya taşıma sözleşme
sinden cayma haberi verilmeden önce olduğu gibi verildikten 
sonra da 995, 996, 997 ve 1086 nci maddeler gereğince yükün 
menfaatini korumakla mükelleftir. 

BİN SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Gemi yükü al
dıktan sonra yolculuğa başlamadan önce yükleme limanında 
yahut yolculuğa başladıktan sonra bir ara veya barınma lima
nında 1083 ncü maddede yazılı hâdiselerden . biri dolayısiyle 
kalmaya mecbur olursa kalma masrafları, müşterek avarya; 
şartları bulunmasa bile, yakında sözleşmeden cayma ihbarının 
verileceğine veya sözleşme tamamen ifa olunacağına bakılmak
sızın gemi, navlun ve yük arasında müşterek avarya esaslarına 
göre paylaşılır. 1190 nci maddenin 1, 2, 3 ve 5 nci bentlerinde 
yazılı bütün masraflar kalma masraflarından sayılırsa da, giriş 
ve çıkış masrafları, ancak engel dolayısiyle bir barınma limanı
na sığınılmış olduğu takdirde kalma masraflarından sayılır. 
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B İ N DOKSANINCI MADDE — Yolculuk başlamadan önce 2. Yükün yalnız 

1082 ve 1083 ncü maddeler gereğince sözleşmenin hükümden bir kısmına mü-
düşmesine sebep olacak veya taraflara sözleşmeden cayma hak- taallik hâdiseltr, 
kını verebilecek olan hâdiselerden biri yükün yalnız bir kısmına 
taallûk ederse taşıtan; taşıyanın durumu güçleşmemek şartiyle 
kararlaştırılanların yerine başka eşya" yüklemekte veyahut 1040 
ncı madde hükmü gereğince pişmanlık navlunu olarak kararlaş
tırılan navlunun yarısını ve taşıyanın diğer alacaklarını ödiye-
rek sözleşmeden caymakta serbesttir. Taşıtan bu hakları kulla
nırken usulen riayet etmesi icabeden süreye bağlı değildir; bu
nunla beraber bu iki haktan hangisini kullanmak istediğini ge
cikmeksizin bildirmek ve başka mal yüklemek şıkkını seçtiği tak
dirde, yüklemeyi en kısa bir zamanda bitirmek, bu. yükleme
nin fazla masraflarını da üzerine almak ve bekleme süresi bu 
sebepten uzarsa, taşıyanın bu yüzden uğrıyacağı zararları da 
tazmin etmek mecburiyetindedir. 

Bu iki haktan hiçbirini kullanmazsa, yükün umulmıyan hal 
yüzünden kazaya uğramış olan kısmı için de tam navlun öde
meğe mecburdur. Harb, ithalât veya ihracat yasağı yahut en 
yüksek makamca yapılan diğer bir emir veya tasarruf yüzünden 
yükün artık serbest sayılamıyan kısmını her halde gemiden çıka
rıp geri almaya mecburdur. 

Umulmıyan hal yolculuk başladıktan sonra başgösterirse ta
şıtan, yükün bu yüzden kazaya uğrıyan kısmı için, kaptan yü
kün mezkûr kısmını varma limanından başka bir limanda boşalt
mak zaruretinde bulunup da yolculuğa gecikerek veya gecikmi-
yerek devam etse dahi, tam navlunu ödemekle mükelleftir. 

1072 nci madde hükmü saklıdır. 
B l N DOKSAN B Î R Î N C Î MADDE — Kaptanın denizde can 

veya mal kurtarmak maksadiyle veyahut başka haklı bir sebep
le rotadan ayrılması tarafların hak ve mükellefiyetleri üzerine 
tesir icra etmez, hususiyle taşıyan bu yüzden doğacak zararlar
dan mesul olmaz. 

B Î N DOKSAN İ K l N C Î MADDE — 1083 - 1090 ncı madde
lerde yazılı haller dışında, yolculuğun, başlamadan önce veya 
başladıktan sonra tabii hâdiseler veya umulmıyan diğer haller 
yüzünden gecikmesi tarafların hak ve mükellefiyetlerine dokun
maz ; meğer ki sözleşmenin belli gayesi bu gecikme yüzünden 
kaybola. Bununla beraber umulmıyan bir hal yüzünden vâki 
olan ve mevcut ihtimallere göre uzunca bir zaman süreceği an
laşılan her gecikme sırasında taşıtan, gemiye yükletilmiş olan 
malları riziko ve masrafı kendisine ait olmak üzere ve vakit ve 
zamaniyle yeniden yüklemek için teminat göstermek şartiyle bo
şaltmağa mezundur. Yeniden yüklemezse navlunun tamamını 
ödemeye mecbur kalır. Herhalde sebep olduğu boşaltma yüzün
den çıkan zararları ödemek mecburiyetindedir. 

Gecikme en yüksek makamca yapılan bir emir veya tasarruf
tan ileri gelmiş ve navlun da 1076 ncı madde hükmü gereğince 

5. Geminin rota
dan ayrümast. 

4. Diğer gedik-
rtie sebepleri* 
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5. Geminin yol
culuk sırasında 

tamiri. 

IV - Masraflar. 

B) Mürekkep 
yolculuk. 

Ç). Geminin ta
mamına mütaallik 

olmıyan taşıma 
sözleşmeleri. 

süre üzerine kararlaştırılmış olursa emir veya tasarrufun hü
küm ifade ettiği süre için navlun ödemek lâzımgelmez. 

B Î N DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Yolculuk sırasında 
geminin tamiri lâzımgelirse taşıtan; navlunun tamamını ve 
taşıyanın 1069 ncu mad4e hükmü gereğince istiyebileceği diğer 
alacaklarını ödemek ve 1070 nci maddede yazılı alacakları tediye 
veya temin etmek şartiyle geminin bulunduğu yerde yükü tama
men geri almakta veyahut da tamirin bitmesini.beklemekte ser
besttir. Bu son halde, navlun süre üzerine kararlaştırılmış ol
duğu takdirde tamirin devam ettiği süre için navlun ödemek 
lâzımgelmez. 

B Î N DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Eşya taşıma söz
leşmesi, 1082 - 1088 nci maddeler gereğince kendiliğinden veya 
cayma neticesinde hükümden düşerse gemiden çıkartma masraf
larını taşıyan; boşaltmanın diğer masraflarını taşıtan çeker. 
Bununla beraber umulmıyan hal yalnız yüke taallûk ederse bo
şaltmanın bütün masrafları taşıtana düşer. 1090 ncı maddedeki 
halde yükün yalnız bir kısmı boşaltılırsa hüküm aynıdır. Böyle 
bir halde boşaltma için bir limana uğramak icabederse taşıtanın 
liman masraflarını da üzerine alması lâzımdır. 

B İ N DOKSON B E Ş Î N C Î MADDE — Geminin yükü almak 
üzere yükleme limanına safra ile yolculuk yapmak mecburiye
tinde kalması halinde de 1082 - 1094 ncü maddeler uygulanır. 
Fakat böyle bir halde yolculuk, ancak yükleme limanından ha
reketten sonra başlamış sayılır. Gemi yükleme limanına ulaştık
tan sonra bu limandan yolculuğa başlanmadan önce olsa bile 
sözleşme kendiliğinden veya cayma neticesinde hükümden dü
şerse taşıyan, yükleme limanına olan yolculuk için 1085 nci mad
dedeki esaslara göre hesaplanacak bir mesafe tazminatı alır. 

Diğer mürekkep yolculuklarda 1082 - 1094 ncü maddeler an
cak sözleşmenin mahiyeti ve muhtevası engel olmadığı nispette 
uygulanır. 

B l N DOKSAN ALTINCI MADDE — Sözleşme geminin ta
mamına ait olmayıp da ancak geminin bir cüz'ü veya muayyen 
bir yerine veyahut da parça mallara dair olursa 1082 -1095 nci 
maddeler hükümleri aşağıdaki şekilde uygulanır: 

1. 1083 ve 1088 nci maddelerdeki hallerde taraflardan her 
biri, engel çıkar çıkmaz ne kadar süreceğine bakmaksızın söz
leşmeden cayma hakkını kullanabilir ; 

2. 1090 ncı maddedeki halde taşıtan sözleşmeden cayma hak
kını kullanamaz; 

3. 1092 nci maddedeki halde taşıtan muvakkaten boşaltmak 
hakkını ancak diğer taşıtanlar muvafakat ettikleri takdirde 
kullanabilir; 

4. Taşıtan 1093 ncü maddedeki halde malları, ancak bun
lar tamir sırasında zaten boşaltılmış olduğu takdirde ve tam. 
navlunu ile diğer alacakları ödemek şartiyle geri alabilir. 

1045 ve 1047 nci maddeler hükümleri saklıdır, 
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Beşinci Ayırım 

Konişmento 

BÎN DOKSAN YEDÎNCÎ MADDE — Mallar gemiye alınır 
alınmaz taşıyan, malların teslim alındığı sırada verilmiş olan 
yükleme ordinosu veya bu maddenin son fıkrasında yazılı tesel
lüm konişmentosunun iadesi mukabilinde yükletenin istediği ka
dar «yükleme konişmentosu» tanzim eder. 

Konişmentonun bütün nüshaları metinlerinin bir olması ve 
her birinden kaç nüsha tanzim edildiği gösterilmesi lâzımdır. 

Yükleten, talep üzerine, konişmentonun kendisi tarafından 
imzalanmış olan bir kopyasını taşıyana vermeye mecburdur. 

Kaptan ve donatanın bu hususa salahiyetli her hangi bir tem
silcisi de, taşıyanın hususi salâhiyetine'lüzum kalmaksızın ko-
nişmentoyu tanzim etmeye mezundur. 

Yükletenin muvafakatiyle, taşınmak üzere teslim alman fa
kat henüz gemiye yükletilmemiş olan mallara dair de «tesellüm 
konişmentosu» tanzim olunabilir. Tesellüm konişmentosuna mal
ların ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiş olduğu yazıldığı tak
dirde «yükleme konişmentosu» hükmündedir. 

BÎN DOKSAN S E K l Z Î N C Î MADDE — Konişmento aşağı
da yazılı hususları ihtiva eder: 

1. Taşıyanın adını; 
2. Kaptanın adını; 
3. Geminin adı ve uyrukluğunu; 
4. Yükletenin adını; 
5. Adına gönderilenin adını; 
6. Yükleme limanını; 
7. Boşaltma limanını veya buna dair talimat alınacak yeri ; 
.8. Gemiye yüklenen veya taşınmak üzere teslim alman mal

ların cinsi, ölçü, sayı veya tartısı, markaları ve haricen belli olan 
hal ve mahiyetleri; 

9. Navluna dair şartları; 
10. Tanzim olunduğu yer ve günü; 
11. Tanzim olunan nüshaların sayısını. 

BÎN DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Kaptan veya 
donatanın diğer bir temsilcisi tarafından tanzim olunan koniş
mentoda taşıyanın adı gösterilmemiş olursa donatan, taşıyan sa
yılır. Taşıyanın adı yanlış bildirilmiş ise beyanın doğru olma
masından doğacak zarardan adına gönderilene karşı donatan 
mesuldür. 

BÎN YÜZÜNCÜ MADDE — Yükletenin talebi üzerine, mal
ların ölçü, sayı veya tartısı, markaları ile haricen belli olan hal 
ve mahiyetleri konişmentoda yükletenin yükleme başlagıcmdan 
önce yazılı olarak bildirilmiş olduğu gibi gösterilmelidir. 

Bu hüküm aşağıda sayılan hallerde uygulanmaz : 
1. Markaların; bizzat malların veya ambalajlı olmaları ha

linde kabiarınrn yahut zarflarının üstüne basılmaması veyahut 

A) Nevileri ve 
tanzimi. 

B) Muhtevası. 
I - Unsurları. 

II - özel haller. 
1. Taşıyanın adı
nın hiç gösteril

memesi veya yanlış 
gösterilmesi. 

2. Malların ölçü, 
sayı, tartı ve mar
kalarına mütaallik 

şerhler. 
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3. Emre yazılı 
konişmento. 

C) Hükümleri. 
I - Malların sala
hiyetli konişmento 
hâmiline teslimi. 
1. Genel olarak. 

2. Birden çok ko
nişmento hâmili
nin müracaatı. 

II - Konişmento-
nun malları temsili 
1. Genel olarak. 

2. Birden çok ko
nişmento hâmili. 
a) Malların tes
liminden sonra. 

b) Malların tes
liminden Önce. 

normal şartlar altında yolculuğun sonuna kadar okunaklı kala
cak şekilde başka suretle raptedilmemesi; 

2. Yükletenin beyanlarının doğruluğunu kontrol etmeye 
imkân bulunmaması veya bu beyanların doğruluğundan yahut 
tamam olmasından şüphe edilmesi. 

İkinci fıkrada yazılı hallerde konişmentoya bu hususa dair 
bir şerh evrilmek şartiyle, yükletenin bildirdikleri olduğu gibi 
konişmentoya yazılabilir. 

BİN YÜZ BİRİNCİ MADDE — Aksi kararlaştırılmış olma
dıkça yükletenin talebi üzerine konişmento adına gönderilenin 
emrine veya sadece emre olarak tanzim olunur. Bu son halde 
«emre» yükletenin emrine demektir. 

Konişmento adına gönderilen sıfatiyle taşıyanın veya kap
tanın namına yazılı olabilir. 

BİN YÜZ İKİNCİ MADDE — Konişmento gereğince ken
disine mallar teslim edilecek olan veya konişmento emre yazılı 
ise ciro ve teslim ile kendisine devredilmiş olan kimse, malları 
teslim almaya salahiyetlidir. 

Konişmento birden çok nüsha olarak tanzim edilmişse mallar, 
bir tek nüshanın dahi hakkı müsbit hâmiline teslim edilir. 

BİN YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Konişmentonun birden çok 
hakkı müsbit hâmili müracaat ederse kaptan; hepsini reddet
meye, malları bir umumi ambara veya başka emin bir yere tevdi 
etmeye ve tarzı hareketinin sebeplerini de göstererek bunu mez
kûr konişmento hâmillerine bildirmeye mecburdur. 

Tarzı hareketi ve sebeplerine dair resmî bir senet yaptırmaya 
ve bu yüzden çıkan masraflar için, navlun için olduğu gibi, mal
lara müracaata salahiyetlidir. 

BİN YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mallar, kaptan veya 
taşıyanın diğer bir temsilcisi tarafından taşınmak üzere teslim 
alınınca, konişmentonun salahiyetli olan kimseye teslimi, 1105 
ve 1106 ncı maddeler saklı kalmak şartiyle, Medeni Kanunun 871 
ve 893 ncü maddelerinde yazılı hukuki neticeleri doğurur. 
. BİN YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Emre yazılı bir konişmento 
birden fazla nüsha olarak tanzim edilmişse nüshalardan bi
rinin hâmili, konişmentonun tesliminin 1104 ncü maddede yazılı 
neticelerini, kendisi henüz teslim talebinde bulunmadan önce 
bir diğer nüshaya istinaden 1102 nci madde gereğince kaptandan 
malları teslim almış olan kimse aleyhine ileri süremez. 

BİN YÜZ ALTINCI MADDE — Kaptan malları henüz tes
lim etmeden birden çok konişmento hâmili müracaat edip hâmili 
bulundukları konişmento nüshalarına dayanarak mallar üze
rinde birbirine zıt olan hakları iddia ederlerse, konişmentonun 
birden çok nüshalarını muhtelif kimselere devretmiş olan müş
terek ciranta tarafından malları teslim almaya salahiyetli kalcak 
şekilde, ilk önce ciro ve teslim edilmiş olan nüshanm hâmili, 
diğerlerine tercih olunur. 
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Başka bir yere gönderilen konişmento nüshasında irsal tarihi, 

teslim tarihi hükmündedir. 
BİN YÜZ YEDİNCİ MADDE — Mallar, ancak konişmento 

nüshasının tesellüm edildiği şerh verilerek iadesi halinde teslim 
edilir. 

BİN YÜZ SEKİZİNCİ MADDE' — Emre yazılı bir koniş
mento tanzim edilmişse kaptan yükletenin malların iadesi 
veya teslimi hususundaki talimatma ancak kendisine konişmen-
tonun bütün nüshaları geri verildiği takdirde riayet eder. 

Gemi varma limanına vâsıl olmadan bir konişmento hâmili 
malların teslimini talep ederse aynı hüküm uygulanır. 

Kaptan bu hükümlere aykın hareket ederse taşıyan koniş-
mentonun hakiki hâmiline karşı mesul kalır. 

Konişmento emre yazılı değilse, yükleten ve konişmentoda 
yazılı gönderilen muvafakat ettikleri takdirde, konişmentonun 
hiçbir nüshası ibraz edilmese dahi mallar iade veya teslim olunur; 
şu kadar ki, konişmentonun bütün nüshaları geri verilmezse ta
şıyan bu yüzden doğabilecek zararlar için önce teminat gösteril
mesini istiyebilir. 

BİN YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Eşya taşıma sözleş
mesinin, geminin varma limanına vâsıl olmasından önce umulmı-
yan bir hal neticesinde 1082 -1096 ncı maddeler gereğince kendi
liğinden veya cayma yüzünden hükümden düşmesi halinde de 
1108 nci madde hükmü uygulanır. 

BİN YÜZ ONUNCU MADDE — Taşıyan ile adına gönde
rilen arasındaki hukuki münasebetleri konişmento tanzim eder. 

Konişmento, hususiyle taşıyanın malları 1098 nci maddenin 
8 nci bendinde ve 1114 ncü maddede yazılı olduğu gibi teslim al
dığına dair bir karine teşkil eder. Bu hüküm aşağıda yazılı hal
lerde uygulanmaz : 

1. Konişmentoya 1100 ncü maddenin son fıkrası uyarınca bir 
şerhin yazılması; 

2. Konişmentoya: «içindeki belli değil» veya aynı mânayı 
ifade eden bir şerhin yazılması şartiyle kaptana ambalajlı olarak 
veya kapalı kablar dâhilinde tevdi edilmiş olan malların muhte
vası hakkında. 

Taşıyan ile taşıtan arasındaki hukuki münasebetler eşya taşı
ma sözleşmesinin hükümlerine bağlı kalır. 

BİN YÜZ ON BİRİNCİ MADDE — Navlun; malların 
miktarına (ölçü, sayı veya tartısına) göre kararlaştırılmış ve 
miktar da konişmentoda gösterilmiş olursa konişmentoda aksine 
ne bir şart olmadıkça, navlun buna göre tâyin olunur. 1100 ncü 
maddenin son fıkrasında yazılan şerh konişmentoda aksine bir 
şart sayılmaz. 

Navlun için taşıma sözleşmesine atıf yapılırsa buna boşaltma 

3. Konişmento
nun geri verilmesi 
mukabilinde mal

ların teslimi. 

4. Yükletenin 
talimatı. 

a) Genel olarak. 

b) Sözleşmenin 
umulmayan hâl 

yüzünden hüküm
den düşmesi. 

III - Taşıyanla 
adına gönderilen 
arasındaki mü

nasebet. 
1. Karine. 

2. Navlunun 
hesabı. 
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3. Tazminat bor
cunun şümulü. 

a) Mallamn zıyaı 
halinde. 

b) Malların ha
sarı halinde. 

c) Tazminatın 
en yüksek haddi. 

d) Memleket 
parası. 

D) Âmir 
hükümler. 

I - Genel olarak. 

süresi, sürastarya ve sürastarya tazminatı hakkındaki hüküm
ler dâhil sayılmaz. 

BÎN YÜZ ON ÎKÎNCÎ MADDE — Malların tamamen veya 
kısmen zıyaı yüzünden 1061 ve 1062 nci maddeler gereğince taz
minat verilmesi lâzımgelirse, taşıyan malların âdi piyasa değe
rini veya aynı cins ve mahiyetteki malların varma yerinde ge
minin boşaltma başlangıcında veya gemi bu yerde boşaltılmazsa 
oraya muvasalâtında haiz olduğu değeri öder; bundan, zıya se
bebiyle tasarruf edilen Gümrük ve sair masraflarla navlun indi
rilir. 

Varma yerine vâsıl olmadığı takdirde yolculuğun bittiği yer, 
yolculuk geminin zıyaiyle biterse, yükün emniyet altına alındığı 
yer, varma yeri sayılır. 

BÎN YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Malların hasarı yü
zünden 1061 ve 1062 nci maddeler gereğince tazminat verilmesi 
lâzımgelirse, taşıyan, malların hasarlı halde satış değeriyle piya
sa değeri veya malların hasarsız olarak varma yerinde geminin 
boşaltılması sırasında haiz olacakları değer arasındaki farkı 
öder; hasar sebebiyle tasarruf edilen gümrük ve diğer masraflar 
bundan indirilir. 

BÎN YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Yükletilen, malın 
cinsi ve kıymetini yükletmeye başlamazdan önce bildirilmemiş 
ve bu beyanı konişmentoya yazılmamış olduğu takdirde, taşıyan, 
her halde beher koli veya parça başına en çok olarak (800) Türk 
lirası ile mesul olur. 

BÎN YÜZ ON BEŞÎNCÎ MADDE — Tazminatın hesap 
edilmesiyle ödenmesinde Borçlar Kanununun 83 ncü maddesi 
hükmü uygulanır; şu kadar ki, rayiç olarak geminin varma ye
rine muvasalatı sırasındaki rayiç göz önünde tutulur. 1112 nci 
maddenin 2 nci fıkrası hükmü burada da uygulanır. 

BlN YÜZ ON ALTINCI MADDE — Bir konişmento tan
zim edildiği takdirde : 

Geminin denize, yola ve yüke elverişliliğine mütaallik 1019; 
Taşıyanın tanzim mükellefiyetine mütaallik 1024 ncü mad

denin 2 nci fıkrasiyle 1061, 1062 ve 1063; 
Muayene ve zararın tesbitine mütaallik 1066 ve 1067; 
Konişmentonım karine' teşkil etmesine dair 1110; 
Mesuliyetin en yüksek haddine mütaallik 1114 ncü maddeler 

hükümleri gereğince taşıyana düşen borç ve mesuliyetlerle bun
lardan gemi alacaklıları lehine doğan haklar iptidaen bertaraf 
edilemiyeceği gibi tahdit de edilemez. 

Sigortadan doğan hak ve alacakların taşıyana temlik edilme
si veya buna benzer her hangi bir anlaşmada birinci fıkrada ya
zılı muamele hükmündedir. 

Mesuliyeti genişleten anlaşmaların konişmentoya yazılması 
lâzımdır. 
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BÎN YÜZ ON YEDÎNCÎ MADDE — Çarter sözleşmesinin 

yapılması halinde bir konişmento tanzim edilirse 1116 ncı madde 
hükmü konişmentonun bir üçüncü kişiye teslim edildiği andan 
itibaren uygulanır. 

BÎN YÜZ ON SEKÎZÎNCÎ MADDE — Müşterek avarya 
için yapılan anlaşma ile aşağıda yazılı hallerde «1116 ncı madde 
hükmü uygulanmaz : 

1. Sözleşmenin canlı hayvanlara veya konişmentoda güver
tede taşınacağı yazılı olup da fiilen böyle taşınan mallara taallûk 
etmesi; 
* 2. Taşıyana, malların yüklenmesinden önce ve boşaltılma
sından sonra düşen mükellefiyetler; 

3. Mûtat ticari taşıma işlerinden olmamasına rağmen nor
mal ticari işler arasında yapılacak olan bir mal taşıma işine mü-
taallik olup da malların özel vasıfları veya mahiyetleri yahut 
taşımanın özel halleri sebebiyle haklı görülen anlaşmalar; yalnız 
konişmentonun bu anlaşmaları ve «emre değildir» kaydını ihtiva 
etmesi şarttır; 

4. 1017 nci maddede yazılı çarter partiler. 

ÎKÎNCÎ KISIM 
Yolcu taşıma sözleşmesi 

BlN YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Taşıma sözleş
mesinde yolcunun adı yazılı olursa yolcu taşınma hakkını bir 
başkasına devredemez. * 

BÎN YÜZ YÎRMÎNCÎ MADDE — Yolcu, kaptanın gemi
deki nizama mütaallik bütün talimatına uymaya mecburdur. 

BÎN YÜZ YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Yolculuk başla
madan önce veya başladıktan sonra vaktinde gemiye gelmiyen 
yolcu, kaptanın kendisini beklemeksizin yolculuğa başlamış veya 
devam etmiş olması halincle taşıma ücretini tam olarak vermeye 
mecburdur. 

BÎN YÜZ YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Yolcu, yolculuk 
başlamadan önce taşıma sözleşmesinden caydığını bildirir veya 
ölür yahut hastalık veya şahsına taallûk eden diğer bir umul
mıyan hal yüzünden yolculuktan vazgeçmeye mecbur olursa ta
şıma ücretinin ancak yarısını öder. 

Yolculuk başladıktan sonra sözleşmeden cayma bildirilir veya 
yukarda yazılı umulmıyan hallerden biri vâki olursa taşıma üc
reti tam olarak verilir. 

" BÎN YÜZ YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Gemi 1082 nci mad
denin 1 nci fıkrasının 1 sayılı bendinde yazılı umulmıyan hâl 
yüzünden zıyaa uğrarsa taşıma sözleşmesi hükümden düşer. 

BÎN YÜZ YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir harb ve bu
nun neticesi olarak gemi artık serbest sayılamayıp da zaptedil-

II - Çarter söz
leşmesi. 
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A) Yolcunun hak 
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IV - Tazminat. 

C) Yolculuk 
sırasında gemi

nin tamiri. 

D) Bagaj. 
I - Ücret. 

II - Uygulanacak 
hükümler. 

mek tehlikesine mâruz bulunursa yahut en yüksek makamın ge
miye taallûk eden bir emri yüzünden yolculuk durdurulursa, 
yolcu, sözleşmesinden caymak hakkını haizdir. 

Taşıyan yukarda yazılı hallerden biri sebebile yolculuktan 
vaz geçer yahut gemi hassaten mal taşımaya tahsis edilmiş oup da 
mallar kendi kususru olmaksızın taşmamadığından dolayı 
teşebbüsten dönmek zaruretinde buunursa, sözleşmeden cayma 
hakkını da haiz our. 

BÎN YÜZ YlRMÎ BEŞİNCİ MADDE — Taşıma sözleşme
sinin 1123 ve 1124 ncü maddeleri gereğince hükümden düşmesi 
halinde taraflardan hiçbiri diğerine tazminat vermekle mükellef 
değildir. 

Sözleşme yolculuk başladıktan sonra hükümden düşmüşse 
yolcu, taşıma ücretini aşılan kısmın bütün yolculuğa nispetine 
göre öder. 

ödenecek miktarın hesabında 1085 nci madde hükmü uygu
lanır. 

BÎN YÜZ YlRMl ALTINCI "MADDE — Yolculuk sıra
sında geminin tamiri lâzımgelirse yolcu, tamirin bitmesini bek
lemese bile, taşıma ücretini tam olarak verir. Tamirin bitmesini 
beklerse, taşıyan kendisine yolculuk tekrar başlaymcıya kadar 
ayrıca bir ücret istemeksizin yatacak yer temin etmeye ve yemek 
hususunda da taşıma sözleşmesi gereğince kendisine düşen müke-
lefiyetleri ifaya devam etmeye mecburdur. 

Taşıyan, sözleşme gereğince, yolcunun haiz olduğu diğer 
haklara halel gelmeksizin bir fırsattan istifade edip yolcuyu aynı 
derecede iyi olan diğer bir gemi ile varma limanına taşımayı 
teklif edip yolcu da bu teklifi kabulden imtina ederse artık yol
culuk tekrar başlayıncaya kadar yatacak yer ve yiyecek temini 
talebinde bulunamaz. 

BİN YÜZ YlRMl YEDlNCl MADDE — Aksi kararlaş
tırılmış olmadıkça yolcu, taşıma sözleşmesi gereğince gemiye ge
tirebileceği bagaj için taşıma ücretinden başka ayrıca bir ücret 
vermeye mecbur değildir. 

Gemiye geti-
1072 nci mad-

III - Hapis hakkı. 

BlN YÜZ YlRMl SEKİClNCl MADDE -
rilen bagaj hakkında 1021 ve 1051 nci maddelerle 
denin ilk iki fıkrası hükümleri uygulanır. 

Bagaj kaptan veya bu hususa memur bir üçüncü kişi tarafın
dan teslim alınmış olursa zıyaı veya hasan halinde 1061 - 1063 
ncü ve 1065 -1069 ncu maddeler hükümleri uygulanır. Kıymetli 
eşya, sanat eserleri, para ve kıymetli evrak için ancak malın 
cinsi ve kıymeti teslim sırasında kaptana veya üçüncü kişiye bil
dirilmiş olduğu takdirde taşıyan mesai olur. " 

Yolcu tarafından gemiye getirilmiş olan bütün eşya 1024 -
1028 nci maddelerle 1073 ncü madde hükümleri de uygulanır. 

BÎN YÜZ YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Taşıma üc
reti için taşıyan, yolcunun gemiye getirdiği eşyayı hapsedebilir. 
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Hapis hakkı ancak eşyanın alıkonduğu veya depo edildiği 

müddetçe mevcuttur. 
BÎN YÜZ OTUZUNCU MADDE — Yolcu ölürsa kaptan, IV - Yolcunun 

ölenin gemide bulunan eşyasını 807 nci madde gereğince koru- ölümümde kapta-
makla mükelleftir. nm mükellefiyeti. 

BÎN YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Geminin tamamı 
veya) muayyen bir cüz'ü yolcu taşımak üzere üçüncü kişiye tah
sis edilir veya üçüncü kişiye muayyen miktarda yolcu taşrma 
hakkı verilirse, taşıyan ile üçüncü kişi arasındaki hukuki müna
sebet hakkında dördüncü bölümün birinci kısmının mezkûr 
münasebetin mahiyetiyle telif olunabilecek hükümleri uygula
nır. 

BÎN YÜZ ZOTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Bu kanunun aşa
ğıdaki bölümlerinde yazılı olan « Navlun » tâbirinde, aksine hü
küm olmadıkça, taşıma ücreti de dâhildir. 

E) Geminin yolcu 
taşımak üzere di
ğer bir kimseye 

tahsisi. 

F) «Navlun-» 
tabiri. 

Üçüncü Bölüm 
Deniz asın satım sözleşmeleri 

BlN YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Satım sözleşme
sinde; yüklemeden sonraki hasarların münhasıran sigortacıya 
ait olacağına veya sözleşmenm ifası hususunun geminin varma 
yerine selâmetle ulaşmasına tâlikına yahut alıcının emtiayı 
arzusuna veya sözleşme yapıldığı anda teslim olunan bir numu
neye gpre beğenip beğenmemekte serbest olacağına dair şartlar 
varsa, « sif » veya herhangi başka bir ticari ıstılah kullanılmış 
olsa bile, bu sözleşme boşaltma yerinde teslim şartiyle vukubu-
lan bir satımdır. 

1134 - 1137 nci maddeler hükümleri saklı kalmak şartiyle 25 
nci madde hükmü boşaltma yerinde teslim şartiyle satımlar hak
kında da uygulanır. 

BİN YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Malların yük-
letildiği veya yükletıleceği geminin tâyini suretiyle satımı ha
linde bu satım, geminin varma yerine selâmetle ulaşması şartına 
bağlı sayılır. 

Satıcı, malların yükletildiği veya yükletıleceği gemiyi söz
leşme veya ticari teamül ile kabul edilen bir sürede tâyin hakkı
nı muhafaza ettiği takdirde mezkûr süre içinde gemiyi tâyin et
memiş ise alıcı geminin tâyin veya sözleşmeden cayarak zarar 
ve ziyan verilmesini istiyebilir. 

Gemiyi tâyin için sözleşme veya ticari teamül ile kabul edil
miş bir süre yoksa alıcı mahkemeye müracaat ederek mezkûr sü
renin tâyinini müstacelen talep edebilir. 

BÎN YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Sözleşme ile veya 
sonradan tâyin olunan geminin hareketi veya varma yerine ulaş
ması için bir süre tâyin edilip de gemi mezkûr vakitte hareket 
etmemiş veya muayyen süre içinde varma yerine uiaşmamışsa 

A) Boşaltma ye
rinde teslim şar

tiyle satım. 
I - Genel olarak. 

II - Mallanın yük
letildiği veya yük
letıleceği geminin 
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satımı. 
1. Geminin 

tâyini. 
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4. Malların ha
sara uğraması. 

B) Fob satım. 

alıcı sözleşmeden cayabilir; şu kadar ki, geminin ulaşması için 
tâyin edilen zamanı alıcı bir veya bir kaç defa temdit edebilir. 

Geminin ulaşmasına dair bir süre tâyin edilmediği takdirde 
mezkûr geminin yolculuğunu bitirmesi için lâzımgelen zaman ta
raflarca tâyin edilmiş sayılır. Bu takdirde geminin ulaşması 
gecikmişse alıcı mahkemeye müracaat ederek bu hususta bir sü
re tâyinini müstacelen talep edebilir. Her halde mahkemenin 
tâyin edeceği süre geminin, yükleme yerinden hareketi tarihin
den itibaren altı ayı geçemez. Tâyin edilen süre içinde gemi 
ulaşmazsa alıcı sözleşmeden cayabilir. 

3. Aktarma. BİN YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Mallar yolculuk 
sırasında mücbir sebep veya umulmıyan hal yüzünden yükletil-
diği gemiden diğer bir gemiye aktarılmışsa sözleşme fesholuna-
mayıp malların aktarma edildiği gemi önceden tâyin olunan ge
minin yerine geçmiş sayılır. 

BİN YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Yolculuk sırasında 
mallar, kastedilen menfaat zail olacak derecede deniz hasarına 
uğmamışsa sözleşme hükümden düşer. 

Diğer hallerde alıcı malları ulaştırıldıkları zamandaki bulun
duğu hal üzere kabule mecburdur. Bu takdirde semenden eks
perin takdir edeceği miktar indirilir. 

BİN YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Yükleme limanı 
zikrolunarak «fob» satılan malların satıcı tarafından sözleşme 
şartları dairesinde ve bunlar yoksa yükleme yerindeki teamül
lerle muayyen olan suret ve zamanda ve anbalaj içinde alıcı ta
rafından tâyin olunacak gemide teslim edilmesi lâzımdır. 

«Fob» satılan malların geminin küpeştesini fiilen geçtiği 
andan itibaren hasarı alıcıya aittir; şu kadar ki, tâyin olunan 
gemi vaktinde hazır olmazsa malların satıcı tarafından alıcının 
emrine amade kılındığı andan ve alıcı gemiyi vakit ve zamanında 
tâyin etmemiş veya malı teslim almak için bir süre tâyin yahut 
teslim yeri hakkında "seçme hakkını muhafaza etmiş olup da 
vakit ve zamanında buna dair talimat göndermemiş olduğu tak
dirde kararlaştırılan sürenin bitiminden itibaren hasarı alıcıya 
aittir. 

Masraflar hakkında 1146 ncı madde hükmü uygulanır; şu 
kadar ki, konişmento masraflariyle navlun bedeli ve hasarın 
alıcıya intikal ettiği andan sonra mallara binen bütün masraflar 
alıcıya aittir. 

Diğer hususlarda 25 nci madde hükmü «fob» satım hak
kında da uygulanır. 

C) Sif satım. BİN YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Bir malın 
/ - Tarif. muayyen bir yere taşınması zımnında gemiye yükletilmesi şâr-

tiyle mal değerini ve satıcı tarafından ödenecek sigorta ücretiyle 
navlunu da şâmil maktu bir bedel karşılığında yapılan satıma 
«sif» satım denir. 

Satıcı borcunu kısım kısım yerine getirmeye mecbur olduğu 
takdirde yükletilen her kısım emtia ayrıca satılmış sayılır. 
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1140 - 1158 nci maddeler hükümleri saklı kalmak şartiyle, 25 

nci madde hükmü sif satım hakkında da uygulanır.. 

BÎN YÜZ KIRKINCI MADDE — «sif» satılan malların; 
satıcı tarafından sözleşme şartları dairesinde ve bunlar yoksa 
yükleme yerindeki teamüllerle muayyen olan suret ve zamanda 
ve ambalaj içinde gemiye yükletilmesi lâzımdır. 

Satıcının; malların gemiye yükletildiği andaki halini, tartı 
ve vasfını keşif ve muayene ettireceğine dair olan sözleşme mu
teberdir. Bu takdirde satıcı mahkemeye müracaatla bilirkişi tâ
yinini talep edebilir. Bilirkişi tarafından tanzim edilen rapor 
hileye müstenit değilse alıcıya karşı muteberdir. 

Sözleşme yapıldığı anda satılan " mallar gemiye yükletilmiş 
veya 1097 nci maddenin son fıkrası hükmü gereğince taşıyan ta
rafından taşınmak üzere teslim alınmış bulunur yahut satıcı bor
cunu yerine getirmek üzere, her hangi bir gemiye yükletilmiş 
olup da satılan malların cins, mahiyet ve vasıfları itibariyle aynı 
malları tedarik etmek hakkını haiz olursa, satıcı mezkûr malların 
sözleşmenin ifası için tâyin ve tahsis edilmiş olduğunu alıcıya bil
dirmekle, birinci fıkrada yazılı borcunu yerine getirmiş sayılır. 
Böyle bir halde, daha önce bildirme yapılmamış ise, konişmento 
ve sair belgelerin alıcıya teslimi, bildirme hükmündedir. 

BÎN YÜZ KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Satıcı, satılan mal
ların hepsim sözleşme ile muayyen tarihte ve süre içinde yahut 
sözleşme yoksa münasip bir süre içinde gemiye yükletmek veya 
taşıyana yükletilmek üzere teslim etmekle mükelleftir. 

Satıcı, malalrın ıısluüne muvafık olarak yükletildiğini bir 
yükleme konişmentosiyle ispat eder. Tesellüm konişmentosu 
halinde, yüklemenin konişmentoda yazılı tarihte hakikaten ya
pılmadığını alıcı her zaman ispat edebilir; şu kadar ki, tesellüm 
konişmentosu 1097 nci maddenin son fıkrasının son cümlesinde 
yazılı şerhi ihtiva ederse alıcı aksini ispat edemez. 

Mallar rmemeket içindeki bir şehirden veya nehir üzerinde 
bulunan bir limandan sevkedildiği ve mezkûr malları taşıyacak 
bütün vasıtalar için tek konişmento tanzim kılındığı takdirde 
bu malların yükletildiği ilk vasıta ile sevkedildiği tarih, yükle
me tarihi hükmünde tutulur. 

"BÎN YÜZ KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — Satıcı, yükleme bor
cunu kısmen veya tamamen yükleme tarihinde mücbir sebep 
veya umulmıyan hallere dayanmaksızın yerine getirmemiş ise 
alıcı, sözleşmeden cayabilir. Cayma gecikmeksizin ihbar edil
melidir. 

Mücbir sebep veya umulmıyan haller; satılan malların veya 
bir kısmının istihsaline, işlenmesine, gönderilmesine veya yük-
lenilmesine yahut eşya taşıma sözleşmelerinin yapılmasına en
gel olursa, satıcı keyfiyeti gecikmeksizin alıcıya bildirdiği tak
dirde yüklemenin yapılacağı süre, engelin ortadan kalkmasına 
kadar uzatılmış sayılır; şu kadar ki 1141 nci maddenin 1 nci 
fıkrasında yazılı sürenin sonundan itibaren on beş gün geçmiş-

. II - Satıcının 
borçları. 

1. Yükleme horcu. 
a) Genel olarak. 

b) Yükleme 
tarihi. 

c) Gecikme. 
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2. Taşıma sözleş
mesini yapmak 

borcu. 
a) Genel olarak. 

se her iki tarif, tazminat istemeksizin sözleşmeden veya sözleş
menin henüz ifa edilmemiş olan kısmından cayabilir. Cayma
nın on beş günlük sürenin geçmesinden itibaren bir hafta 
içinde ihbar edilmesi şarttır. 

d) Hasar. BlN YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — « Sif » satılan 
malların gemiye yükletildiği andan itibaren hasarı alıcıya ait
tir; şu kadar ki, mallar yalnız nev'en tâyin edilmişse satıcı, 
malların yükleme anı ile markaları ve yükletildiği gemi hak
kında aldığı malûmatı derhal alıcıya bildirmek suretiyle yük
lettiği malları tâyin ve tahsis etmiş olması şarttır. 

1140 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yazılı hallerde hasar, 
bildirme tarihinden itibaren alıcıya aittir. 

BÎN YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Satıcı; 1140 ncı 
maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı haller hariç olmak üzere, yük
leme yerinden varma limanında vinç üzerinde teslimine kadar 
taşınması için ve navlun kendi tarafından ödenmek üzere, mal
ların cins ve mahiyetine elverişli bir taşıma sözleşmesi yapmak-
la mükelleftir. 

Kullanılacak olan gemi hakkında satım sözleşmesinde açık 
hüküm yoksa satıcı malları, yüklemenin yer ve zamanında bu 
gibi mallar ve yapılacak olan yolculuk için mûtat olan bir gemi 
ile taşıtabilir. 

Satıcı; satım sözleşmesine aykırı olarak ve muhik sebep ol
maksızın, malları tâyin edilenden başka bir gemiye veya vapur 
yerine yelkenliye yahut doğru bir gemi yerine bâzı iskelelere 
uğnyan bir gemiye yükletmiş ise alıcı sözleşmeden cayarak za
rar ve ziyan istiyebilir; şu kadar ki, satıcı malların yükletileee-
ği gemiyi tek konişmento mündericatma dayanarak tâyin etmiş
se donatan veya taşıyan, satıcı ile olan münasebetlerinde bu tâ
yin kaydına riayete mecbur olmadığı hallerde satıcı da alıcıya 
karşı mezkûr kayda riayetle mükellef değidir. 

BÎN YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — Taşıma sözleşmesi 
zımnında gemiye yükletilmiş veya taşıyana yükletilmek üzere 
teslim edilmiş olan mallar karşılığında bir konişmento tanzim 
ettirilmesi lâzımdır. 

Konişmentolarla taşıma sözleşmelerine derci mûtat olan şart
lar, 1116 ve 1117 nci maddeler hükümlerine aykırı olmadıkça, 
alıcıya karşı da, muteberdir. 

Mallar, 1141 nci maddenin son fıkrası gereğince tek koniş
mento ile gönderilmişse bu konişmento malların ilk sevkedildiği 
yerde ve bütün yolculuğa şâmil olmak üzere tanzim edilmek 
lâzımdır. 

c) Masrafla*. BÎN YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Satıcı ambalaj 
masrafları ve navlundan başka malların gemiye yükletilmesi için 
gerekli muayene ve kontrol işlerine mütaallik masraflara, husu
siyle kalite kontrolü, ölçü, tartı ve sayma masraflariyle bütün 
yükleme masraflarına ve ödemesi lâzımgelen bütün harç, vergi, 

b) Konişmento. 
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resim ve ihraç takasları dahil olmak üzere, sair tekliflere kat
lanmaya mecburdur. 

Alıcı tarafından istihsali talep olunduğu takdirde, menşe 
şahadetnamesi ile yükleme veya menşe memleketinde verilip 
malları verme memleketine ithal veya malaların üçüncü devlet 
ülkesinden transit tarikiyle geçmesi için alıcıya lüzumlu olabilecek 
belgelerin masrafları ve bunların tercüme ve tasdiki için sarfe-
dilen konsoloshane harçları alıcıya aittir. 

BlN YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Satıcı; yükletil
miş malları, sigorta poliçelerine derci mûtat olan şartlar daire
sinde, muteber bir sigorta işletmesi nezdinde denizcilik riziko
larına karşı sigorta ettirmek ve sigorta ücretini ödemekle mü
kelleftir. 

Aksi sözleşme veya teamül olmadıkça sigorta bedelinin, mal
ların fatura ile belli olan sif değerine umulan kâr olarak yüzde 
on ilâvesi suretiyle hâsıl olacak tutarda olması lâzımdır. 

Mallar kısım kısım yükletilmiş ise her kısım ayrı ayrı sigorta 
ettirilmelidir. 

Satıcı alıcıya karşı bizzat sigortacı vazifesini göremez. 
BİN YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Aksi kararlaş

tırılmış olmadıkça sigorta ile temini lâzımgelen rizikolar, alelade 
rizikolardan ibaret olup harb rizikosu hariçtir. Alıcının talebi 
üzerine harb rizikosuna karşı da sigorta yapılırsa mezkûr sigorta 
ücreti alıcıya aittir. 

Sigortanm şümulüne, muafiyetlere ve sigorta bedelinin öde
me tarzına ait şartların tâjininde; yükleme yerindeki ticari tea
müllerle malların cins ve mahiyeti ve geminin önceden tâyin 
olunan rotası göz önünde tutulur. Şu kadar ki, sigortanın, mal
ların yükletilmiş veya taşıyana yükletilmek üzere teslim edilmiş 
olduğu yerden, mûtat aktarmalar dâhil olmak üzere, varma lima
nında vinç üzerinde teslimine kadar olan rizikoları temin etmesi 
lâzımdır. 

Satıcı malları maruf ve muteber bir sigorta işletmesine si
gorta ettirmiş ise sigortacının sigorta bedelini ödemekten âciz 
kalmasından dolayı alıcıya karşı mesul değildir. 

BİN YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Muvakkat bir 
sigorta ilmühaberi, bir sigortanın özel şartlarını havi olmadıkça 
ve diğer şartlar hakkında sigorta poliçesi numunelerinden birine 
atfen tanzim edilmedikçe sigorta poliçesi yerine geçmez. 

BlN YÜZ ELLİNCİ MADDE — Mallar yükletildikten son
ra muntazam cirolu konişmentosu ile beraber sigorta poliçesi ve
ya onun yerine geçen muvakkat bir sigorta ilmühaberi, katî fa
tura veya mallar kısım kısım yükletilmiş yahut 1157 ve 11.58 nci 
maddelerde yazılı hallerden biri mevcutsa, muvakkat fatura ve 
icabı halinde malların vasfı ve* tartısını müsbit şahadetname ile 
sözleşmeye göre satıcının vermeye mecbur olduğu diğer belge
ler satıcı tarafından gecikmeksizin alıcıya ibraz edilir veya 
ettirilir. 

3. Sigorta ettir
me borcu. 

a) Genel olarak 

b) Rizikolar. 

c) Muvakkat si
gorta ilmühaberi. 

4. Belgeleri ib
raz etmek borcu. 
a) Genel olarak. 
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b) Belgelerin 
tam ve muntazam 

olması. 

111 - Alıcının 
"borçları. 

1. Belgeleri ince
leme borcu. 

2. ödeme borcu. 
a) Genel olark. 

b) Masraflar. 

Konişmentoda çarter sözleşmesine taallîk eden kayıtlar bu
lunursa cart er partinin sureti de ibraz edilmelidir. 

BÎN YÜZ ELLİ BÎRÎNCÎ MADDE — Alıcıya ibraz edilen 
belgelerin tam, muteber ve muntazam olması ve malların irsal 
edildiği yerde tanzim edilmiş bulunmaları şarttır. 

Konişmento birden çok nüsha olarak tanzim edilip de met
ninde alıcı veya acentesi yahut diğer bir temsilcisi adına gönde
rilen olarak gösterilmişse, satıcı, konişmentonun yalnız bir nüs
hasını ibraz etmekle iktifa edebilir; diğer hallerde bütün nüsha-. 
lan ibraz etmeye mecburdur. Meğer ki, diğer nüshaların ibraz 
edilmemesi yüzünden doğacak zararın tazminini sağlıyan mu
teber bir bankanın teminat mektubunu alıcıya vermiş ola. 

ibraz edilen belgelerin mündericatı esaslı noktalarında sa
tım sözleşmesine tevafuk etmezse alıcı belgeleri reddederek söz
leşmeden cayarak zarar ve ziyan talep edebilir. 

BÎN YÜZ ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Alıcı yukariki madde
de yazılı belgelerin kendisine ibraz edilmesi üzerine bunları in-
celiyerek gecikmeksizin kabul veya reddettiğini beyana mecbur
dur. 

Belgelerin ibrazından itibaren üç gün zarfında alıcı bir itiraz 
dermeyan etmediği takdirde bunların tam, muteber ve munta
zam olduğunu kabul etmiş sayılır. 

Kezalik bâzı muayyen sebepler zikir ve tahsisi ile belgeleri 
reddetmiş veya ihtirazi kaydiyle kabul etmiş ise bu muayyen se
bepler dışında bir itiraz dermeyan edemez. 

Belgeleri reddettiği takdirde reddin haksız oluğu tebeyyün 
ederse, alıcı, satıcıya karşı zarar ve ziyan vermeye mecburdur. 

Alıcı belgeleri kabul etmiş ise; satıcının hilesi sabit olmadık
ça veya malların belgelerin mündericatına uygun olmadığı anla
şılmadıkça sözleşmeden cayamaz. 

BÎN YÜZ ELLÎ ÜOÜNCÜ MADDE — Alıcı 1151 nci mad
dede yazılı belgeleri teslim .alabilmek için satım sözleşmesinde 
aksi hüküm olmadıkça satış bedelini ödemekle mükelleftir. 

Alıcı; malları muayene etmek fırsatını henüz bulamamış ol
duğunu ileri sürerek muntazam belgeleri reddedemiyeceği gibi 
satış bedelini Ödemekten de imtina edemez. 

BÎN YÜZ ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Malların varma 
limanına kadar deniz tarikiyle taşınması sırasında ihtiyar olu
nacak türlü masrafları ve, satım sözleşmesinde aksi hüküm ol
madıkça, mavna ücretiyle malların rıhtıma konması için gerek
li masrafları, gümrük ve malların ithali sebebiyle ve ithali sıra
sında talep olunan harç, resim, vergi ve ithal takasları dâhil ol
mak üzere, diğer teklifleri alıcıya aittr . 

Malları teslim alabilmek için 1069 ve 1070 nci maddeler gere
ğince paraların ödenmesi lâzımgelirse alıcı, fatura tutarına kadar 
ve satış bedelinden indirilmek üzere ödemelerde bulunmaya 
mecburdur. 
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BİN YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Geminin varma lima

nına ulaşmasında alıcı malları teslim almakla mükelleftir. 
Mallar konişmento ve taşıma sözleşmesindeki şartlara ve bun

larda açık kayıt yoksa varma limanındaki teamüllere göre çıka
rılır. 

Alıcı; belgeleri hâmil olduğu halde münderecatının numara, 
marka, kontr marka, ambalaj şartları itibariyle gemiden çıkan 
mallara muvafık olup olmadığını muayene edebilir. 

Satıcının kusuru sebebile malların tâyin ve teşhisi kabil ola-
mamışsa, alıcı sözleşmeden cayarak zarar ve ziyan istiyebilir. 

BÎN YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Gönderilen mallar 
ile sözleşmenin konusunu teşkil eden mallar arasında vasıf itiba
riyle görülen fark kadri marufu aşmazsa alıcı malları teslim al
maya mecbur olup ancak satış bedelinden bilirkişi tarafından 
takdir edilecek bir miktarın indirilmesini istiyebilir. Satış be
delinden indirilecek miktar, sözleşmede aksi hüküm yoksa, bo
şaltma limanındaki teamüllere göre takdir ve tâyin olunur. 

BÎN YÜZ ELLl YEDİNCİ MADDE — Satış bedeli tuta
rının, boşaltma vaktinde tahakkuk edecek veya kabul edilecek 
tartı üzerinden ödeneceğine dair olan şart muteberdir. Bu suretle 
sözleşme münderecatına göre muvakkat bir fatura tanzim edi
lerek belgelerin ibrazında ödenecek olan para satış bedelinin 
yüzde yetmiş beşi ile doksanı arasında bir noksanla tâyin olunur. 

Malların ulaştığı limanda taraflar veya acenta veyahut 
temsilcileri hazır olduğu halde usulü dairesinde tartısı yapıldık
tan sonra katı fatura tanzim olunur. İki fatura tutarları ara
sındaki fark malların teslim alınması tarihinden itibaren sekiz 
gün içinde icabına göre alıcı tarafından ödenir veya satıcı ta
rafından kendisine geri verilir. 

BİN YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Sözleşmede 
«tahminen» veya «kativyen muayyen miktar» kayıtlan bulun
duğu zaman satış bedeli aşağıda yazılı tarzda tâyin olunup 
ödenir. 

Sözleşmede «tahminen» kaydı mevcutsa satılan mallar ge
minin tamam hamulesine şâmil olduğu takdirde kararlaştırılan 
miktardan yüzde on ve hamulenin bir kısmından ibaret bu
lunduğu takdirde yüzde beş , ziyada veya noksan olarak teslim 
olunabilir. 

«Katiyyen muayyen miktar» kaydı alıcıya sözleşmede mu
ayyen olan miktarın tamamını talep hakkını bahşeder; şu ka
dar ki, malların yolculuk sırasındaki firesinden veya deniz hasar
ları sebebile meydana gelen noksandan dolayı satıcı mesul 
olmaz. 

Her iki halde çıkacak olan noksan veya ziyade miktarının 
semeni, malların gemiden çıkarıldığı gün ve yerdeki rayice göre 
tâyin olunup ödenir. Memafih malların kısmen denize atılması 
veya deniz suyu ile ıslanarak tartısına ziyade yahut noksan tari 

3. Malları tes
lim almak borcu. 

a) Genel olarak. 

b) İndirmek 
hakkı. 

4. özel haller. 
a) Tartı üzerin

den ödeme. 

b) «tahminen-» 
veya «katiyyen-» 
muayyen miktar 

kayıtları. 
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B) Şartlan. 
I - Zaruret 

halleri. 

olması sebebile. hakiki tartısının tesbiti mümkün olmazsa mu
vakkat fatura tutarı kesinleşmiş olur. 

DÖDÜNCÜ KISIM 
Deniz ödüncü Sözleşmesi 

a) Tarifi. BÎN YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun 
uygulanması bakımından deniz ödüncü bir sözleşmedir ki, onunla 
kaptan, bu sıfatla, kanunla kendisine verilen salâhiyetlere daya
narak bir prim temin ve gemiyi, navlunu ve yükü veya bunlar
dan birini yahut bir kaçını rehin etmek suretiyle ödünç para 
alır; ödünç veren kimse alacağını ancak rehin gösterilen şeyler 
üzerinden istifa eder ve bunu yalnız geminin, ödünç muamelesine 
sebep olan yolculuğun biteceği yere ulaşmasından sonra 
istiyebilir. 

Kaptanın aynı zamanda geminin veya yükün yahut her iki
sinin tek veya müşterek maliki olması veya deniz ödüncü sözleş* 
meşini ilgililerin özel talimatlariyle yapmış bulunması, bu hü
kümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez. 

BİN- YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Kaptan ancak aşağıda 
yazılı hallerde deniz ödüncü sözleşmesi yapabilir : 

1. Gremi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada.geminin, 
yolculuğunu, 988, 998, 999, 1000 ve 1002 nci maddeler gereğince 
bitirebilmesi maksadiyle; 

2. Yolculuk sırasında sırf yükle ilgili olanların menfaatleri 
icabı yükün 995, 1002 ve 1086 ncı maddeler gereğince korunması 
ve ileriye taşınması maksadiyle. » 

Birinci fıkranın 2 sayılı bendindeki halde kaptan deniz ödüncü 
almak maksadiyle yalnız başına yükü rehnetmeye salahiyetli 
olduğu halde diğer bütün hallerde her ne kadar yalnız gemi veya 
yalnız navlun karşılığında ödünç para alabilirse de yükü ancak 
gemi ve navlun ile birlikte deniz ödüncüne karşı rehenedebilir. 

Navlun zikredilmeksizin gemi üzerine deniz ödüncü alınmışsa 
navlun rehne dâhil değildir. Fakat gemi ve yük üzerine ödünç 
alınmışsa navlun rehne dâhil sayılır. 

Navlun üzerine deniz ödüncü, ancak navlun deniz rizikosuna 
mâruz bulunduğu müddetçe alınabilir. 

Yolculuğun henüz başlanmamış olan kısmına ait navlun üze
rine de deniz ödüncü alınabilir. 

/ / - Zaruretin BÎN YÜZ ALTMIŞ BÎRÎNCl MADDE — Deniz ödüncü se-
tevsikı. neçlinin tanziminden önce muamelenin yapılmasındaki zaruret; 

Türk konsolosu,, bulunmadığı takdirde senedin tanzim edildiği 
* yerdeki mahkeme ve bu da yoksa salahiyetli liman başkanlığı 

ve bunun da bulunmaması halinde bütün gemi zabitleri tara
fından yazılı olarak tevsik edildiği takdirde kaptan, muameleyi 
girişmiş olduğu hudut dairesinde yapmaya salahiyetli kabul 
olunur. Bununla beraber aksi ispat olunabilir. 
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BİN YÜZ ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Deniz ödüncü 

priminin haddini tayinde, taraflar tamamiyle serbesttirler. 
Aksi kararlaştırılmış olmadıkça prim, faizi de ihtiva eder. 

BİN YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kaptanın, deniz 
ödüncü muamelesine dair bir deniz ödüncü senedi tanzim et
mesi lâzımdır. Senet tanzim edilmezse alacaklı, ihtiyacı karşı
lamak üzere kaptan tarafından alelade bir kredi muamelesi ya
pılmış olsaydı hangi hakları haiz bulunacak idiyse yalnız bun
lara sahip olur. 

B İ N YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Deniz ödün
cü senedine, aşağıdaki hususların yazılması lâzımdır: 

1. Deniz ödüncü alacaklısının adı; 
2. Deniz ödüncü borcunnım ana parası; 
3. Deniz ödüncü piriminin haddi yahut alacaklıya ödenmesi 

lâzımgelen paranın mecmuu; 
4. Deniz ödüncüne karşı rehnedilen şeyler; 
5. (Teminin ve kaptanın adları; 
6. Deniz ödüncünün hangi yolculuk için yapıldığı; 
7. Deniz ödüncü borcunun ödeneceği zaman ve yer; 
8. Senedin metninde deniz ödüncü senedi olduğunun yazıl

ması yahut bu borcun deniz ödüncü borcu olarak yapıldığının 
beyan edilmesi veya muamelenin deniz ödüncü mahiyetini kâfi 
derecede belli edecek diğer bir ifade; 

9. Deniz ödüncü alınmasını zaruri kılan haller; 
-10. Senedin tanzim edildiği tarih ve yer; 
11. Kaptanın imzası. 
Talep olunursa kaptanın imzasının noterliğe tasdik ettiril

mesi lâzımdır. 

BİN YÜZ ALTMIŞ B E Ş İ N C İ MADDE — Aksi kararlaş
tırılmış olmadıkça deniz ödüncü senedi, ödünç verenin talebi 
üzerine alacaklının emrine veya sadece emre yazalı olarak tan
zim olunur. Bu son halde « emre » ibaresi deniz ödüncü vere
nin emrine demektir. 

Kaptanın muameleyi hiç veya girişmiş olduğu hudut daire
sinde yapmaya salahiyetli olmadığı hakkındaki itiraz, senedi ci
ro ve teslim suretiyle iktisap edene karşı da ileri sürülebilir. 

BİN YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Deniz ödüncü 
veren, deniz ödüncü senedinin mütaaddit nüsha olarak tanzimi
ni istiyebiliı*. 

Birden fazla nüsha yapılmışsa kaç nüsha yapıldığı her bi
rinde gösterilir. 

BİN YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Deniz ödüncü 
senedinde aksine hüküm olmadıkça deniz ödüncü borcunun, il
gili yolculuğun varma limanında ve geminin bu limana ulaşma
sından itibaren sekiz gün içinde ödenmesi lâzımdır. 

P r im de içinde olduğu halde deniz ödüncü borcunun tama
mı için, vâde gününden itibaren faiz işler. Pr im zaman üzerine 

D) 

C) Prim. 

Deniz ödüncü 
senedi. 

- Tanzimi. 

II - Muhtevası. 

III - Kimin em
rine tanzim 

edileceği. 
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/ / - Alacaklı. 
1. Senedin 

hâmili. 

2. Birden çok 
senedin hâmili. 

F) Avaryalar 

G) İhtiyatî 
haciz. 

H) Kaptanın 
mesuliyeti. 

I - Rehnedilen 
şeylerin karun-
mamasından. 

II - Alacaklının 
rizikosunun keyfî 
olarak artırılma

sından. 

şart edilmişse, bu büküm uygulanmaz; şu kadar ki, zaman üze
rine şart edilmiş prim ana para ödeninceye kadar işler. 

B İ N YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Deniz ödün
cünün, vâdesi geldiğinde, senedin yalnız bir nüshası ibraz edil
miş olsa dahi hakkı müsbit hâmiline ödenmesi lâzımdır. 

ödeme; ancak bu nüshanın bedelinin alındığını gösteren bir 
şerhle, geri verilmesi mukabilinde istenebilir. 

B İN YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Birden 
çok nüsha olarak tanzim edilen deniz ödüncü senedinin birden 
fazla hakkı müsbit hâmili müracaat ederse, bunların hepsi red
dedilir. ve deniz ödüncüne karşı rehnedilen şeylerin rehinden 
kurtarılması icabediyorsa para resmî bir vezneye veya bu yapıl
mazsa başka emîn bir yere yatırılır ve müracaat etmiş olan de
niz ödüncü senedi hâmil]eri bu tedbirden, sebepleri de bildiril
mek suretiyle, haberdar edilir. 

Paranın resmî bir vezneye yatırılması mümkün olmıyan hal
lerde, yatıran, aldığı tedbir ve bunun sebepleri hakkında resmî 
bir vesika tanzim ettirmeye ve bu muamele yüzünden yapılan 
masrafları deniz ödüncü borcundan indirmeye salahiyetlidir. 

B Î N YÜZ YETMÎŞÎNCÎ MADDE — Deniz ödüncü ala
caklısına ne müşterek ve ne de özel avaryadan pay düşmez. 

Bununla beraber deniz ödüncüne karşı rehnedilmiş olan 
şeyler müşterek veya özel avarya neticesi olarak artık deniz 
ödüncü alacaklısının alacağını itfaya kifayet etmezse, kendisi 
bundan doğan zararları çeker. 

BİN YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Deniz ödüncüne 
karşı rehnedilen şeylerin her biri deniz ödüncü alacaklısının alaca
ğının tamamına karşılıktır, 

Gemi, deniz ödüncü ile ilgili yolculuğun varma limanına ula
şınca, alacaklı deniz ödüncüne karşı rehnedilmiş şeylere ihtiyati 
haciz koyduraiülir. Alacaklı haciz sebepleri hakkında delil gös
termeye mecbur değildir. 

B İ N YÜZ YETMİŞ İ K İ N C İ MADDE — Kaptan deniz 
Ödüncüne karşı rehnedilen şeylerin muhafazasını temin etmeye 
mecburdur; âcil sebepler olma dıkça rizikonun, deniz ödüncü veren 
için, sözleşmenin yapıldığı sırada göze alındığına nazaran, artma
sına veya değişmesine sebep olacak hiçbir harekette bulunamaz. 

Kaptan bu hükümlere aykırı hareketinden doğacak zarar
lardan deniz ödüncü alacaklısına karşı 973 ncü madde hükmü 
gereğince mesuldür. 

BİN YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Alacaklının 
menfaati icap etmediği halde kaptan; deniz ödüncü ile ilgili 
yolculuğu keyfi olarak değiştirir veya bu yolculuğu tekabül eden 
rotadan keyfî olarak ayrılır yahut da yolculuk bittikten son deniz 
ödüncüne karşı rehnedilmiş şeyleri, alacaklının menfaati icap 
etmediği halde yeniden bir deniz rizikosuna arzederse, deniz 
ödüncü borcundan dolayı alacaklıya karşı, bunun rehnedilmiş 
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olan şeyler üzerinden alacağını istifa edemediği nispette şahsan 
mesul olur, meğer ki alacaklının alacağmı tamamen alamaması 
keyfiyeti, yolculuğun değiştirilmesinden veya rotadan ayrılmadan 
yahut da yeni deniz rizikosundan ileri gelmiş ola. 

B İ N YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kaptan ala
caklının alacağı Ödenmeden veya temin edilmeden deniz ödüncüne 
karşı rehnedilen yükü tamamen veya kısmen teslim edemez; 
ederse, teslim edilen mallar üzerinden teslim zamanında elde edi
lecek menfaat nispetinde şahsan mesul olur. Alacaklının, mal
ların teslim zamanında, alacağını tamamen almış olabileceği 
kabul olunur. 

BİN YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Donatan, 1172, 
1173 ve 1174 ncü maddelerde yazılı hallerde kaptanın hareket 
tarzını tâyin etmiş bulunursa 973 ncü maddenin 2 nci ve 3 ncü 
fıkraları hükümleri uygulanır. 

BİN YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Deniz ödüncü 
borcu vâdesinde ödenmediği takdirde, alacaklı alacağını deniz 
ödüncüne karşı rehnedilen şeyler üzerinden istifa edebilir. Bu 
hususta relinin paraya çevrilmesi hakkındaki hükümler uy
gulanır. 

Gemi ve navlun hakkındaki takibat kaptan yahut donatana 
karşı yapılır; kaptan aleyhine verilen hüküm donatan aleyhi
ne de verilmiş sayılır. Yük hakkındaki takibat, malların tes
liminden önce kaptana karşı yapılır. Alacaklı deniz ödüncüne 
karşı rehnedilen yükü hüsnüniyetle iktisap eden üçüncü kişi-
ve karsı takibatta bulunamaz. 

BİN YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Malı deniz 
ödüncüne karşı rehnedihniş olduğunu bilerek teslim alan gön
derilen, mal teslim edilmiş olmasaydı alacaklının bundan alaca
ğını elde edebileceği nispette ve en çok malın teslim zamanında
ki kıymeti kadar alacaklıya karşı şahsen mesul olur. 

BİN YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Cemi yola 
çıkmadan deniz ödüncü ile ilgili yolculuktan vazgeçilmiş ise 
alacaklı, deniz ödüncü muamelesinin yapıldığı yerde ödüne ve
rilen paranın derhal ödenmesini istiyebilir. Ancak primin mü-
tenasiben indirilmesine razı olması lâzımgelir. Pr im indirilir
ken bilhassa geçirilen rizikonun göze alman rizikoya olan nis
peti göz önünde tutulur. 

Deniz ödüncü ile ilgili yolculuk, bu yolculuğun varına lima
nından başka bir limanda biterse deniz ödüncü borcu; prim 
indirilmeksizin bu son limanda sözleşme ile tâyin edilen sürenin 
ve böyle bir süre tâyin edilmişse 1167 nci maddede yazılı sekiz 
günlük ödeme süresinin geçmesinden sonra ödenir. Ödeme sü
resi yolculuğun kati olarak durdurulduğu günden itibaren he
sap olunur. 

1 ve 2 nci fıkralar hükümleri dışında bu hallerde 1168 - 1177 
nci maddeleri hükümleri de uygulanır. 

111 - Alacak öden
meden veya temihı 
edilmeden yükün 

teslim edilme
sinden. 

IV - Donatanın ta
limat vermesi 

halinde. 

1) Rehnin paraya 
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lim alanın 
mesuliyeti. 

K) Yolculuktan 
vazgeçilme hali. 
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Beşinci Bölüm 
Deniz Kasaları 

B İ R I NO I. KISIM 
Müşterek ve özel avaryalar 

BİN YÜZ YETMİŞ DOK ÜZ UNCU MADDE — Gemiyi ve 
yükü müşterek bir tehlikeden korumak maksadiyle içlerinden 
birine veya her ikisine zararı dokunacağı bilinen ve fakat müş
terek selâmetleri bakın undan mâkul bir hareket tarzının icabı 
olan bütün tedbirlerden ve bu tedbirlerin doğrudan doğruya olan 
neticelerinden mütevellit zararlarla yine bu maksatla yapılan 
olağanüstü masraflar, müşterek avaryadan sayılır. 

Hususiyle 1184 - 1195 nci maddelerde sayılan haller, birin
ci fıkradaki unsur mevcut olmak ve bu kısımda aksine özel hü
küm bulunmamak şartiyie, müşterek avaryaya girer. 

Müşterek avaryadan sayılacak bir masrafın önüne geçmek 
için göze alınan her fazla masraf da, önüne geçilen müşterek 
avarya tutarına kadar, müşterek avaryaya kabul olunur. 

Müşterek avaryaya; gemi, navlun ve yük tarafından aşağı
daki hükümlere göre müştereken katlanılır. 

I3İN YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Bir kaza neticesinde 
doğup müşterek avaryadan olmıyan ve 1075 nci madde hükmü
ne girmiyen bütün zarar ve masraflar hususiyle gemiye ve yü
ke yolculuğun uzaması yüzünden gelen zararlar ile işçisizlik ve 
fiyat düşkünlüğü gibi aynı sebepten doğma kayıplar özel avar
yadır. 

Özel avaryanın gemiye ait olanı gemi malikine, yüke ait ola
nı yük malikine aittir. 

BİN YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Tehlike üçüncü 
bir kişinin veya ilgililerden birinin kusuru ile sebebiyet vermiş 
olması, müşterek avarya hükümlerinin uygulanmasına engel 
olmaz; şu kadar ki, böyle bir kusuru olan ilgili uğradığı zarar 
için tazminat istiyemiyeceği gibi sebep olduğu büyük avarya 
garamesine iştirak edenlerin bu yüzden uğradıkları zarardan da 
onlara karşı mesul olur. 

Tehlikeye gemi adamlarından birinin kusuru sebep olmuşsa, 
bundan da donatan 947 ve 948 nci maddelere göre mesul olur. 

BİN YÜZ SEKSEN İ KİNCİ MADDE — Kurtarılan bir 
şeyden dolayı avarya garamesine iştirak borcu, o şeyin sonradan 
özel avaryaya uğraması halinde ortadan kalkmaz. 

BİN YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Müşterek avar
yadan olan bir hasar sebebiyle tazminat istemek hakkı; hasara 
uğrayan şeyin sonradan vukubuhteak bir özel avarya neticesinde 
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tekrar hasara uğraması veya zayi olması ile değil, ancak sonraki 
kazamn önceki ile hiçbir ilgisi olmaması ve önceki zarar vâki ol
masaydı dahi sonraki kazamn tek başına bu yeni zararı tevlit 
edebilecek mahiyette olması halinde ortadan kalkar. 

Bnuunla beraber sonraki kazanın vukuundan önce hasarlan-
mış şeyin bu masraflardan dolayı tazminat istemek hakkı sak
lıdır. 

BİN YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Gemide 
mûtat ticari teamüllere göre taşınmakta olan yükün, gemi kısım
larının veya gemi aletlerinin denize atılması; gemi direkleri, 
çımalar veya yelkenlerinin kesilmesi; demirler, demir halatları 
veya zincirlerinin bırakılması yahut kesilmesi; halinde gerek 
bizzat bu tedbirlerin teşkil ettiği zararlar, gerek bu tedbirlerden 
gemiye veya yüke gelebilecek diğer zararar hususiyle denize mal 
atmak üzere açılan ambar kapaklarından veya başka bir delikten 
ambara giren suların yapacağı zararlar, müşterek avaryaya kabul 
olunur. 

Daha önce denizciliğin tabiî tehlikelerinden birinin tahak
kuku ile kopmuş bulunan direk veya başka eşyanın kırık ve dö
küntülerinin kesilmesiyle meydana gelen kayıp ve zararlar müş
terek avaryaya kabul olunmaz. 

BÎN YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Müşterek 
avarya tedbiri olarak geminink hafifletilmesi için yükün, yakıtın 
veya kumanyanın hepsinin yahut bir kısmmın mavnalara veya 
diğer araçlara aktarılması halinde; mavnalar veya diğer araçların 
kirasiyle zikri geçen şeylerin aktarılmaları ve yeniden gemiye 
yüklenmeleri sırasında gemiye veya kendilerine ve araçlarda 
yüklü bulundukları sırada yalnız kendilerine gelebilecek bütün 
zararlar müşterek avaryaya kabul olunur. 

BİN YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Geminin, yalnız 
batmak veya zaptedilmek tehlikesinden korunması için bilerek 
karaya oturtulması halinde; karaya oturma ve yeniden yüzdür
meden çıkan zararlar ve yüzdürme masrafları müşterek avarya 
kabul olunur. 

BİN YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Gemi, kendi
sinin ve yükün kurtarılması için bilerek karaya oturtulmuş ol
mayıp da başka sebeplerden oturmuşsa, karaya oturma yü
zünden çıkan zararlar müşterek avaryadan sayılmamakla bera
ber yeniden yüzdürme için yapılan masraflarla bu maksatla ge
miye veya yüke bilerek yapılan zararlar müşterek avaryadan
dır, Hususiyle tehlikeli bir vaziyette bulunan gemiyi müşterek 
selâmet uğruna yüzdürmek veya daha sağlam surette oturtmak 
için sarf olunan gayretler yüzünden: 

1. Yelken ve direk veya bunlardan birinin zıyaı yahut ha
sam uğramasından doğacak zararlar; 

2. Makina ve kazanlara arız olan hasarlar; 
3. 1185 nci maddede yazılı zararlar; 
Müşterek avaryaya kabul olunur. 

B) Müşterek 
avarya. 

I - Halleri. 
1. Denize yük ve 
mir enin atılması. 

2. Geminin hafif
letilmesi. 

3. Geminin kara
ya oturtulması. 

4. Geminin yüz-
düriilmast. 
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5. Gemide çıkan 
yangının söndürül 

mesi. 

6. Yakıt yerine 
yakılan yük gemi 
eşyası ve kuman

yası: 

7. Barınma 
limanındaki 
masraflar. 

BÎN YÜZ SEKSEN SEKÎZÎNCÎ MADDE — Gemide çı
kan yangını söndürmek üzere gemi ve yüke veya bunlardan bi
rine su ile yahut karaya oturtma ve lombarları açarak batırma 
da dâhil olmak üzere başka suretlerle de iras olunan zararlar, 
tutuşmuş olan yük ile gemi aksamı ve münferit kolilere gelen 
zararlar hariç olmak üzere,, büyük avaryaya kabul olunur. 

BİN YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Tehlike 
karşısında müşterek selâmet uğruna zaruri olarak yakıt gibi 
yakılan yük, gemi eşyası ve kumanyası veya bunlardan biri; 
ancak ve ancak gemi tam ve bol yakıt ile donatılmış oldukça 
müşterek avaryaya kabul olunur; şu kadar ki bu suretle yakı-
lan şeylerin muadili olan yakıt miktarının muhammen kıyme
ti, son hareket limanı ve gününün rayici üzerinden hesaplana
rak donatana zimmet ve müşterek avaryaya matlup kaydolunur. 

BİN YÜZ DOKSANINCI MADDE — Kaza fedakarlık 
veya başka fevkalâde haller yüzünden yolculuğa devam olun
ması gemiye veya yüke müşterek bir tehlike getirecek olup da 
bunun önüne geçmek için geminin müşterek selâmet uğruna ve 
lüzumuna binaen bir barınma liman veya yerine girmesi yahut 
yükleme liman veya yerine dönmesi halinde aşağıda sayılan 
zarar ve masraflar müşterek avaryaya kabul olunur: 

1. Mezkûr liman veya yere giriş masraflariyle, harınına 
veya dönmenin neticesi sayılabimıek şartiyle, geminin bu liman 
veya yerden ilk yükünün tamamı veya bir kısmiyle hareketin-
deki çıkış masrafları; 

2. Gemi hasarlarının tamiri için zaruri olmak şartiyle yük, 
yakıt veya kumanyayı gemi içinde koyup kadlırmak yahut bir 
yükleme, durma veya barınma liman yahut yerinde boşaltmak 
için yapılan masraflar; 

3. Yük, yakıt veya kumanyayı elleme ve boşaltma masraf
ları 2 sayılı bent hükmü gereğince müşterek avaryaya kabul 
olunduğu takdirde, bunların yeniden yükletilme ve gemide istif 
edilme masraflariyle yangın sigortası yapılmış olduğu takdir
de sigorta ücreti dâhil olmak üzere depo masrafları: Şu ka
dar ki gemi mahkûm edilir veya başladığı yolculuğunu yarıda 
bırakırsa, geminin mahkûmiyetine hükmolunması veya yolcu
luğun bırakılması tarihinden sonra işliyecek depo masrafları 
müşterek avaryaya kabul olunmaz; fakat yükün boşaltılması 
bitmeden gemi mahkûm edildiği veya yolculuktan vazgeçildiği 
takdirde, mezkûr depo masraflarının boşaltmanın bittiği ana ka
dar tahakkuk eden kısmı müşterek avaryaya kabul olunur; 

4. Hasarlanmış bir gemi, yolculuğa bütün yükü ile devamı
nı temin edecek surette tamir görebileceği bir liman veya yerde 
bulunur da, masraftan tasarruf maksadiyle tamir için başka 
bir liman veya yere yahut da varma limanına kadar yedekte çek
tirilir veya yük kısmen veya tamamen başka bir gemiye ak
tarmak ve sair her hangi bir suretle varma limanına doğru 
yola çıkarılırsa, sarfedilecek römorkaj ve aktarma masrafla
riyle yükün varma limanına ulaştırılmasına matuf sair olağan-
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üstü masraflar; şu kadar ki, bu masraflar, böylece tasarruf edi
lecek olağanüstü masraf tutarım aşmamak şartiyle, yolculukla 
ilgililer tarafından, bu suretle sarfından kurtulmuş oldukları 
olağanüstü masraflar nispetinde ödenir; 

5. Kaptanla zabit ve tayfaların, geminin yolculuğa devam 
edebilecek hale geleceği veya bu hale konmuş olması icabede-
ceği ana kadar olan munzam tevakkuf süresindeki ücret ve 
geçim masrafları; şu kadar ki, gemi mahkûm olur veya başlamış 
olduğu yolculuğa devam etmezse mahkûmiyet veya yolculuğu 
bırakma amııdan sonra tahakkuk edecek ücret ve geçim masraf
ları müşterek avaryaya kabul olunmaz; fakat boşaltma tamam
lanmadan gemi mahkûm olur veya yolculuktan vazgeçilirse gemi 
adamlarının boşaltma tamamlanıncaya kadar tahakkuk edecek 
olan mezkûr ücret ve geçim masrafları müşterek avaryaya kabul 
olunur; 

6. Bir limana giriş masrafları 1 sayılı bent hükmü gereğince 
müşterek avaryadan sayıldığı takdirde, geminin mezkûr limana 
girmesi yüzünden yolculuğun uzaması dolayısiyle istihlâk olunan 
yakıt ve kumanya ile sarfedilen kaptan, zabit ve tayfa ücret 
ve geçim masrafları; 

7. Bir yükleme, uğrama veya barınma liman yahut yerinde 
fazla durma sırasında ve fakat 5 sayılı bent hükmü gereğince 
gemi adamlarının ücret ve geçim masraflarının müşterek avar
yadan sayılabildikleri zamana münhasır olmak şartiyle istihlâk 
olunan yakıt ve kumanya; şu kadar ki müşterek avaryadan olmı-
yan tamirlerin icrası sırasında kullanılan yakıt ve kumanya taz
min olunmaz. 

BÎN YÜZ DOKSAN BÎRÎNCÎ MADDE — Gemi; bir yük
leme, durma veya barınma limanında müşterek selâmet uğruna 
veya müşterek avaryadan sayılacak bir fedakârlık neticesinde 
hâsıl olan hasarlardan dolayı muvakkaten tamir edilirse bu tami^ 
rin masrafları müşterek avaryaya kabul olunur; şu kadar ki, ka
zaen vâki bir hasar neticesinde sadece yolculuğun ikmalini 
temin için muvakkat tamirlere girişilmişse yapılan masraflar, 
ancak mezkûr tamirler yapılmamış olsaydı karşılaşılacak ve 
müşterek avarya olarak tazmin edilecek olan masraftan edilen 
tasarruf nispetinde müşterek avaryaya girebilir. 

Müşterek avaryadan sayılan muvakkat tamir masraflarından 
yeni - eski farkı indirilmez. 

BÎN YÜZ DOKSAN ÎKİNCÎ MADDE — Yük, yakıt ve 
kumanyanın yalnız elleme, boşaltma, depo, yeniden yükleme ve 
istif ameliyeleri sırasında uğrayacakları hasar ve kayıplar; 
ancak bu ameliyelere mütaallik masrafların müşterek avaryadan 
sayyılmaları halinde, müşterek avaryaya kabul olunur. 

BÎN YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Geminin düş
man veya deniz haydutlarına karşı müdafaası halinde müdafaa 
sırasında gemiye veya yüke yapılan hasar, bu sırada sarfolunan 
cephane, gemi adamlarından biri müdafaa sırasında yaralandığı 

8. Muvakkat 
tamirler. 

9. Boşaltma sı
rasında yüke ge

len sararlar. 

10. Geyninin 
müdafaası. 
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11. Geminin 
kurtarılması. 

12. Para 
tedariki. 

II - istisnaları. 
1. özel avarya 

halleri. 

2. Müşterek avar
yaya kabul oluna
mayacak hasarlar. 

veya öldüğü takdirde tedavi ve cenaze masrafları 1013 ve 1014 
ncü maddelerle diğer mevzuat gereğince verilmesi lâzımgelen 
tazminat ve mükâfat müşterek avaryaya kabul olunur. 

B İ N YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Geminin 
düşman veya deniz haydutları tarafından durdurulup da gemi
nin ve yükün fidye verilerek kurtarılması haJ inde rehinelerin 
geçim ve kurtarılma masraf lariyl e birlikte, verilen fidye müş
terek avaryaya kabul olunur. 

BİN YÜZ DOKSAN B E Ş İ N C İ MADDE — Müşterek avar
ya masraflarını kapatmak üzere yolculuk sırasında para bul
mak lâzımgelip de bu hal zarar ve masraflara sebep olmuş veya 
ilgililer arasındaki yapılacak paylaşma ayrıca masrafı icabet-
tirmişse, mezkûr zarar ve masraflar ela müşterek avaryaya 
kabul olunur. Hususiyle yolculuk sırasında satılan mallardan 
edilen zarar ve ziyan, lâzım olan para deniz ödüncü yoliyle alın
mışsa deniz ödüncü jmmi ; deniz ödüncünden başka bir suretle 
alınmışsa alınan paranın sigorta primi, zararların tesbit ve tâ
yini ve müşterek avarya hesaplarının yaptırılması masrafları 
müşterek avaryaya kabul olunur. 

Para, borçlu masaya dâhil ilgililerden herhangi biri tarafın
dan temin olunmamışsa müşterek avarya gereğince yapılan öde
meler için yüzde iki nispetinde bir komüsyon kabul olunur. 

B İ N YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Aşağıdaki hal
ler müşterek avaryadan olmayıp özel avaryadan sayılır: 

1. Yolculuk sırasında olsa bile özel avarya neticesinde lâ
zım olan paranın tedarikinden çıkan zarar ve masraflar; 

2. Gemi ve yük için birlikte itiraz edilmiş ve her ikisi kur
tarılmış olsalar bile itiraz masrafları; 

3. Gemi yüzmekte iken yelken zorlaması veya makine ve 
kazanların çalıştırılması yüzünden gemi, yük ve navlunun veya 
bunlardan birinin duçar olacağı kayıp ve hasarlar. 

B İ N YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Müşterek 
avarya hallerinde zararın tesbitinde aşağıdaki şeylerin uğran
dıkları hasar ve zıya hesaba katılmaz: 

1. Ticaretin tanınmış usul ve teamülleri dairesinde taşın
mış olmıyan mallar; 

2. Taşıyan,, acentası veya sair temsilcisinin haberi olmak
sızın veya yükleme sırasında bile yanlış beyanla yükletilmiş 
mallar; şu kadar ki bu gibi mallar kurtarılmış olursa müşte
rek avarya borcuna iştirak ederler. Yükleme sırasında hakikî 
değerlerinden aşağı bir değer bildirmek suretiyle yükletilen 
mallara arız olacak zarar ve kayıplar, bildirilen değer üzerin
den tazmin olunursa da müşterek avarya borcuna hakiki değer
leri üzerinden girer; 

3. Kaptana usulüne göre bildirilmemiş olan kıymetli eşya, 
sanat eserleri, para ve kıymetli evrak. 
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B İ N YÜZ DOKSAN S E K İ Z İ N C İ MADDE — Gemi veya 

teferruatının müşterek avaryadan olmak üzere uğradığı zarar; 
gemi yolculuk sırasında tamir edilecekse tamir yerinde, değil
se yolculuğun bittiği yerde, tamirden önce eksperlere tesbit ve 
takdir ettirilir. Eksperin raporu, lüzumlu tamir masrafları
nın muhammen bedelini ihtiva etmelidir. Tamirat yolculuk sı
rasında yapılırsa eksperin raporu, yapılan tamir masrafı takdir 
edilen masraftan aşağı olmamak şartiyle, zarar ve ziyanın he
sabında esas tutulur. Ekspere takdir ettirme mümkün olmazsa 
lüzumlu tamirler için yapılan hakiki masrafların tutarı esas 
ittihaz edilir. Tamirat yolculuk sırasında yapılmazsa, zarar 
ve ziyanm hesabında münhasıran eksperin raporu esas tutulur. 

Tamirat yapılmamışsa, raporda kestirilen tamir masraflarını 
aşmamak şartiyle, müşterek avarya mâkul biı* amortisman 
kabul olunur. 

Geminin fiilî veya hükmi tam zıyaı halinde gemiye verilecek 
müşterek avarya tazminatı, müşterek avaryadan olmıyan ha
sarların tamir masrafları ve varsa satış tutarı çıkarıldıktan 
sonra kalan, geminin kestirilen sağlam hali değerinden iba
rettir. 

BİN YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Müşterek 
avarya tazminatı hesabında müşterek avarya olarak tazmini ka
bul olunan tamir tutarından, 1191 nci maddenin son fıkrası 
hükmü saklı kalmak üzere, aşağıdaki yeni - eski farklar indirilir: 

1. Demir veya çelik gemilerde, geminin ilk defa olarak 
bir gemi siciline kaydolunduğu tarih başlangıç, sayılmak üzere 
kaza tarihine kadar geçen süre: 

A) Bir yıldan az ise; üçte bir tenzilâta tâbi boya veya 
karinanın zifti masrafları müstesna olmak şartiyle bütün tamir 
masraflarının tamamı kabul olunur. 

B) Bir ilâ üç yıl arasında ise; teknenin tahta kısımlarının, 
direklerin, mobilyanın, yer ve duvar döşemelerinin, tabak çanak 
takımlarının, madenî ve cam eşya ile yelken, arma ve (tel ve 
zincirden olanlar hariç) iskota, halat ve kablolarla, tente, mu
şamba ve boyaların tamir ve yenileme masraflarından üçte biı* 
indirilir. 

Tel arma, tel halat ve tel kablolar, telsiz aletleri, zincir kablo
ları ve zincirler, izolatör tertibatı, donkiler, buharlı dümen ter
tibatı ve teferruatı, buharlı vinç ve teferruatı, buharlı macuna 
ve teferruatı ve elektrik tertibatından, altıda bir indirilir. Diğer 
tamir masraflarınm tamamı kabul olunur; 

C) Üç ilâ altı yıl arasında ise; (B) bendindeki tenzilât ay
nen yapılır; şu kadar ki, izolatör tertibatı için üçte bir, direk 
ve sırıkların demir aksamiyle bütün makinalar için (kazan ve 
montajları dâhil) altıda bir indirilir; 

D) Altı ilâ on yıl arasında ise; (C) bendindeki tenzilât ay
nen yapılır; şu katlar ki, direk ve sırıkların demir kısımların
dan, donkilerden, buharlı dümen tertibatı, vinç, macuna ve 
teferruatından, bütün makinelerine (kazan ve montajları dâhil) 

III - Zarar ve taz
minatın tesbiti. 
t. Gemi hak

kında. 
a) Genel olarak. 

b) Tamir tutar
larından indirile

cek yeni - eski 
farkları. 
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tamir ve yenileme masraflarından, telsiz aletleri ve tekmil kablo, 
halat, iskota ve armadan, üçte bir indirilir; 

E) On ilâ on beş yıl arasında ise; bütün tamir ve yenileme 
masraflarından üçte bir indirilir; şu kadar ki, teknenin demir 
kısımlariyle çimento işleri ve zincir kablolarından, altıda bir 
indirilir. Çapalar tam bedelleri üzerinden kabul olunur; 

F ) On beş yıldan fazla ise; bütün tamir ve yenileme masraf
larından üçte bir indirilir. Çapalar tam bedelleri üzerinden kabul 
olunur. Zincir kablolarından altıda bir indirilir. 

G) Genel olarak tenzilât; kumanya, demirbaş eşyası, izola
tör tertibatı, telsiz aletleri ve makina ile kazanlara ait olan
lar müstesna olmak üzere, ilgili münferit parçaların değil, ge
minin }^aşı üzerinden hesap edilir. Karinanın boyanması için 
yapılan masraf, bu boyanma kazadan önceki altı ay içinde ya
pılmış olmadıkça, tazmin olunmaz. Yenisiyle değiştirilmeden 
tamir edilen eski malzemeden ve kullanılmamış olan kumanya1, 
demirbaş eşyası ve aletlerden bir şey indirilmez. 

2. Tahta veya karışık gemilerde; kaza tarihinde gemi, bir 
gemi siciline ilk defa kaydohınduğu tarihe nazaran, henüz bir 
yaşında değilse hiçbir yeni - eski farkı indirilmez. Bu yaştan 
sonra aşağıda yazılı istisnalar saklı kalmak şartiyle, üçte bir 
tenzilât yapılır: 

Çapalar, tam bedelleri üzerinden kabul olunur* Zincir kab
lolarından, altıda bir indirilir. Kumanya ve kullanılmamış 
olan demirbaş eşyasından hiç bir şey indirilmez. Gemiden çı
karılan madenî kabloların gayrisafi tartısına eşit bir miktar
dan hurdanın satış tutarını indirdikten sonra, bakiye tam ola
rak kabul olunur. Yeni kaplamaları koymak için kullanılan çi
vi, keçe ve el emeği masraflarından üçte bir indirilir. 

Gemi; işletici, soğutucu, elektrik ve' sair makinalarla "izo
latör tertibatı veya telsiz aletleriyle donanmış ise, bu makina • 
lara, izolatör tertibatına ve telsiz aletlerine yapılacak tamirler
den tenzilât, demir ve çelik gemilerindekilere tâbidir, 

3. Her türlü gemilerde, eğrilmiş demir kısımlarının düzel
tilmesi için yapılan masraflar, bu kısımları söküp tekrar tak
mak için sarfedilen el emeği de dâhil olduğu halde, aynen ka
bul olunur. Kalafat için verilen havuz ücreti, kaldırma ve 
taşıma masrafları, macuna, borda iskelesi ve kalafat malzeme
si masrafları aynen kabul olunur. 

2. Yük hakkında. B Î N Î K Î YÜZÜNCÜ MADDE — Fedakarlık neticesinde 
a) Genel olarak, zıya veya hasara uğrıyan yük için verilecek tazminat, mal sa

hibinin bu yüzden uğradığı zarara eşit olacaktır. Zarar mik
tarı geminin vardığı veya yolculuk varma limanından başka 
bir yerde bitirilirse yolculuğa son verildiği tarihteki piyasa fi
yatına göre biçilir. 

Piyasa fiyatı yoksa yahut bu fiyat veya bu fiyatın nasıl tat
bik edileceği, bilhassa malın mahiyeti yüzünden kestirilemiyor-
sa fiyat eksperlere biçtirilir. 

Bu fiyattan, malın zıyaı neticesi tasarruf edilen navlun, 
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gümrük resmi ve sair masraflar indirilir. 

Müşterek avaryadan sayılmıyaıı ve avaryaya sebep olmuş 
hâdiseden önce veya sonra' yahut hâdise sırasında hâsıl olan 
değer düşkünlüğü ve ziyanlar, tazminat hesap olunurken indi
rilmez. 1183 ncü madde hükmü saklıdır. 

Müşterek avarya masraflarım kapatmak üzere 1195 nci mad
de hükmü gereğince satılan mallar da feda edilmiş mallardan 
sayılır. 

B İ N İ K İ YÜZ B İ R İ N C İ MADDE — Fedakârlık neticesin
de, hasara uğrıyan mallar satılırsa verilecek müşterek avarya 
tazminatı; satış tarihinde bu gibi malların hasarsız haldeki de
ğerinin satış tutarı ile mukayesesinden hâsıl olacak hasar yüzde
sinin geminin vardığı tarihte mezkûr malların hasarsız bir hal
deki değerine tatbiki suretiyle hesap olunur. 

BİN İ K İ YÜZ İ K İ N C İ MADDE — Yükün zıya veya hasa
rından doğan navlun kayıplarının müşterek avarya yoliyle 
tazmini; navlun kaybının bir müşterek avarya tedbiri neticesi 
yahut da bizzat yükün zıya veya hasarının müşterek avaryaya 
kabul edilmiş olmasına bağlıdır. 

Kaybedilen gayrisâfi navlundan, yapılan fedakârlık sebebiy
le tasarruf edilmiş olan masraflar indirilir. 

B İN İ K İ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Müşterek avaryaya 
kabul olunan zararların tamamı; gemi, yük ve navlun arasında 
gemi ve yükün değerleri ve navlun'un miktarı ile mütenasip ola
rak pay edilir. 

Müşterek avaryaya iştirak borcu, birinci fıkrada yazılı şey
lerin yolculuğun sonundaki hakiki safi değerlerine, önceden it
hal edilmiş olmadıkça, feda olunan şeyler için kabul olunan müş
terek avarya tazminatı ilâve olunmak suretiyle tesbit olunur. 

Taşıyanın rizikoya mâruz bulunan navlundan müşterek avar
ya anında gemi ve yük zıyaa ıığmış olsaydı, mezkûr navlunu ka
zanmak için. sarfı lâzımgelip de tasarruf edilen ve müşterek 
avaryaya kabul edilmiş olmıyan masraf ve gemi adamları ücret
leri tutarı indirilir. 

G-arameye iştirak eden şeyler için müşterek avarya hâdise
sinden sonra yapılmış olan ve müşterek avaryaya kabul edilmiş 
olmıyan masraflar ela bunların iştirak değerlerinden indirilir. 
yolcuların bagajları ile konişmentoya bağlanmamış olan zatî 
eş.yaları müşterek avaryaya iştirak etmez. 

BİN İ K İ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Tazminata hakkı 
olanlar, gemi ve navluna düşen garame payları için bir gemi 
alacaklısı hakkını ve garameye girecek malların her biri üzerin
de de o mallara düşen garame payları için bir yük alacaklısı 
hakkını haizdirler; şu kadar ki, yük alacaklısı hakkı, mallar 
teslim edildikten sonra zilyedliği hüsnüniyetle iktisap etmiş 
olan üçüncü kişi zararına olarak kullanılamaz. 

Garameye girecek malların gönderileni; malları teslim alır
ken bunlara bir garame payı düşmüş olduğuna vâkıf ise bu pay 

h) Hasara 
uğrıyan mal
ların satışı, 

3. Navlun 
hakkında. 

IV - Garameye iş
tirak borcu. 

2. Tazminata 
hakkı olanların 
rehin hakları. 

a) Genel olarak. 
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b) Gemiye dü§en 
gareme payı için 

teminat. 

c) Yükü takyit 
eden rehin hakkı
nın kullanılması. 

C) Dispeç. 
I - Genel olarak. 
1. Yapılacağı 

yer. 

2. Dispeççi. 

3. Dispeçi yaptır
mak mükellefiyeti. 

için, mallar teslim edilmiş olmasaydı o malların paraya çevril
mesi halinde garaıne payı ne nispette ödenecek idiyse o nispette 
malların teslim zamanındaki değerine kadar şahsan mesuldür. 

B İ N İ K İ YÜZ B E Ş İ N C İ MADDE — Geminin 1207 nci 
maddeye göre zararın tesbit ve taksim edilmesi lâzımgelen li
mandan ayrılabilmesi için, gemiye düşen garame paylarına kar
şılık olarak yük ile ilgili olanlara teminat göstermek lâzımdır. 

B İ N Î K Î YÜZ ALTINCI MADDE — Kaptan, garame pay
ları ödenmedikçe veya 1070 nci madde gereğince temin edilme
dikçe garameye iştirak eden malları tesim edemez; ederse malla
rın mesuliyetine halel germemekle beraber kendisi de bu pa}^-
lardan şahsan mesul olur. 

Kaptanın hareket tarzını donatan emretmişse 973 ncü mad
denin 2 ve 3 ncü fıkraları uygulanır. 

Tazminata hakkı olanların garameye giren mallar üzerindeki 
rehin hakkı bunlar namına taşıyan tarafından kullanılır. Taşı
yan bu rehin hakkını kullanırken navlundan ve sarf ettiği para
lardan dolayı kendisinin haiz olduğu hapis hakkına dair 1077 
ci madde hükümlerine tâbidir. 

B Î N Î K Î YÜZ YEDİNCİ MADDE — Zararın tesbit ve 
taksimi varma yerinde, ve eğer buraya varılmazsa, yolculuğun 
bittiği limanda yapılır. 

BÎN Î K Î YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Dispeç, Hükümet
çe tâyin edilmiş olan dispeççiler ve bunlar yoksa, mahkemenin 
tâyin edeceği kimseler tarafından yapılır. 

İlgililerden her biri dispeçin yapılması için lâzım olan ve 
elinde bulunan belgeleri hususiyle çarter partileri, konişmento 
ve faturaları, dispeççiye ibraz etmeye mecburdur. 

Dispeççinin talebi üzerine mahkeme, Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 334 - 336 nci maddeleri hükümleri uyarınca 
ellerinde bulunan belgeleri dispeççiye ibraz etmelerini emrede
bilir. 

Dispeççi; ilgililerin dispeçi tetkik etmelerine müsaade ve ta
lepleri üzerine masraflarını çekmek şartiyle, bir kopye vermeye 
mecburdur. 

B İ N İ K İ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Dispeçi gecik
meksizin yaptırmakla kaptan mükelleftir; bu .mükellefiyetini 
yerine getirmezse ilgililerin her birine karşı mesul olur. 

Dispeç vaktinde yaptırılmazsa, ilgililerden her biri bunun 
yapılmasını istemeye ve yaptırmaya salahiyetlidir. 

Dispeçin yapılması talebi hâdisenin müşterek avarya sayı-
lamıyacağı sebebiyle dispeççi tarafından reddedilirse disp3çin 
yapılması lâzımgelip gelmediğine ilgilinin müracaatı üzerine 
1207 nci maddede yazılı yerdeki mahkemece karar verilir. Mah
keme evrak üzerine veya ilgilileri dinliyerek bu hususta karar 
verir ve bu karar kesindir. 
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B İ N Î K Î YÜZ ONUNCU MADDE — İlgililer, 1207 nci 
maddede yazılı yerdeki mahkemeden dispeçin tasdikini istiyebi-
lecekleri gibi itiraz da edebilirler. 

Dilekçede duruşmaya çağrılacak olan ilgililerin adları bildi
rilmek lâzımdır. 

Dilekçe üzerine mahkeme dispeççideıı dispeç ile müsbit evra
kı ister. Bu belgelerin tamamlanmasına lüzum görürse ibrazını 
onları elinde bulunduranlara emreder. 

ilgililerin hepsi duruşmaya çağrılır. Davetiyede, dispeç ile 
müsbit belgelerin mahkeme kaleminde inceelnebileceği ve çağ
rılanın, daha önce de dispeçe karşı mahkemede itirazda buluna
bileceği muayyen günde gelmediği takdirde dispeçe muvafakat 
etmiş sayılacağı yazılıdır. Davetiyenin duruşma gününden on 
beş gün önce tebliğ için gönderilmesi lâzımdır. 

B Î N Î K Î YÜZ ON B Î R Î N C Î MADDE — Tâyin olunan 
günde hazır olanlarla duruşma yapılır. Dispeçe karşı bir itiraz 
yapılmadığı ve daha öncede yapılmamış olduğu takdirde dispeç 
tasdik olunur. İtiraz yapılmışsa ilgililer dinlenir, İtirazın ye
rinde olduğu görülür veya başka surette bir anlaşmaya varılırsa 
dispeç buna göre düzeltilerek tasdik olunur. 

B Î N I K I YÜZ ON Î K Î N C Î MADDE — 1210 ve 1211 nci 
maddeler hükümleri saklı kalmak şartiyle dispeçin tasdikuıda 
ve itirazların tetkikmda basit muhakeme usulü hükümleri uy
gulanır. 

BÎN ÎKİ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Tasdiki kesinleş
miş bulunan dispeç ilâm gibi infaz ollunur. 

B Î N ÎKÎ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Kaptan yol
culuğa devam maksadiyle fakat müşterek avaryadan olmıyan 
bir sarfiyat için 1000 ve 1001 nci maddeler gereğince yükü deniz 
ödüncüne karşı rehin etmiş olur veya satmak veya kullanmak 
suretiyle yükün bir kısmı üzerinde tasarruf etmiş bulunursa, 
yükle ilgili olanlardan birinin hakkı olan tazminatı gemi ve nav
lun üzerinden tamamen veya kısmen alamaması yüzünden uğrı-
yacağı zarar yükle ilgili olanların hepsi tarafından müşterek 
avarya esaslarına göre çekilir. 

Bütün hallerde ve hususiyle 1001 nci maddenin 2 nci fıkrası
nın ikinci cümlesindeki halde yükle ilgili olanlara ait zarar 1200 
ncü maddede yazılı tazminata göre tesbit olunur. Satılan mal
lar, çıkabilecek müşterek avaryaların garamesine dahi yukarda 
yazılı tazminata esas tutulan değer üzerinden girer. 

BÎN Î K Î YÜZ ON B E Ş Î N C Î MADDE — 1089 ve 1214 ncü 
maddelerde yazılı hallerde ödenecek garame payları ve alınacak 
tazminat, her hususta müşterek avarya hallerindeki garame pay
ları ve tazminat hükmündedir. 

II - Dispeçin tas
dikini talep ve 

itiraz. 
1. Duruşma. 

2. Dispeçin 
tasdiki. 

3. "Uygulanacak 
usul hükümleri. 

înfaz. 

D) Müşterek 
avarya esasları
na tâbi olan baş

ka haller. 
1. Şartlar. 

2. Hükümler 
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A) Kusursuz 
çatma. 

B) 

I -

II 

Kusurlu 
çatma. 
Bir taraflı 
kusur. 

- Müşterek 
kusur. 

III - Mecburi 
kılavuzun 
kusuru. 

C) Çatma olmak
sızın zarar. 

D) Saklı tutu
lan hükümler. 

A) Ücret istemek 
hakkı. 

I - Şartları. 

ÎKÎNCÎ KISIM 
Çatma 

BİN İKİ YÜZ ON ALTINCI MADDE — Gemilerin çarpış
ması halinde, çatma umulmıyan bir hal veya mücbir kuvvet yü
zünden olmuş yahut neden ileri geldiği anlaşılmamışa», gemi
lerin yahut gemilerde bulunan can veya malların çatma yüzün
den uğradıkları zarar için tazminat istenemez. 

BİN İKİ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Çatma; gemiler
den birinin gemi adamlarının kusurundan ileri gelmişse, zararı 
o geminin donatanı tazmine mecburdur. 

BİN İKİ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Çatma; çarpı
şan gemilerin gemi adamlarının müşterek kusurlarından ileri 
gelmişse, bu gemilerin donatanları, çatma yüzünden gemilerin 
veya gemide bulunan malların uğradıkları zararı, kusurlarının 
ağırlığı nispetinde, tazmin etmeye mecburdurlar. Böyle bir 
nispet bulmak hal ve vaziyete göre mümkün olmaz yahut taraf
ların kusurları aynı ağırlıkta görülürse, donatanlar aynı dere
cede tazminat vermeye mecburdurlar. 

Gemide bulunan bir insanın ölümünden veya yaralanması 
yahut sıhhatinin bozulmasından doğan zararlardan, gemilerin 
donatanları zarar görene karşı müteselsilen mesul olurlar. Do
natanların birbirine karşı münasebetlerinde bu gibi zararlar 
için dahi birinci fıkra hükmü uygulanır. 

BlN IKI YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Gemi mec
buri kılavuz tarafından sevkedilirken onun kusurundan ileri ge
len çatmadan geminin donatanı mesul olmaz; meğer ki, gemi 
adamlarından olan kimseler kendilerine düşen vazifeleri yapma
mış olsunlar. 

BlN IKI YÜZ YÎRMlNCl MADDE — Gemi bir manevi
yi yapmak veya yapmamak suretiyle yahut nizamlara riayetsiz
lik yüzünden başka bir gemiye yahut gemide bulunan can veya 
mallara çatma olmaksızın, bir zarar verirse bu kısım hükümleri 
uygulanır. 

BlN IKI YÜZ YÎRMÎ BÎRİNCÎ MADDE — Donatanın 
mesuliyetinin gemi ve navlun ile tahdidine ve sözleşmelerden 
doğan mesuliyetine dair hükümlerle gemi adamlarının kusurları 
sebebiyle mesuliyemtine dair hükümler ve Denizele Can ve Mal 
Koruma hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
-Kurtarma ve yardım 

BlN İKİ YÜZ YÎRMÎ İKİNCİ MADDE — Deniz tehlikesi 
altında bulunan bir gemi veya gemideki «şeyler; gemi adamla
rının idaresinden çıktıktan sonra üçüncü kişiler tarafından ele 
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geçirilerek emniyet altına alınır yahut, bu hal haricinde, gemi 
veya gemide bulunan şeyler üçüncü, kişilerin yardımiyle 
deniz tehlikesinden kurtarılır ise bu kısım hükümleri gereğince 
kurtarma veya yardım için bir ücret istenebilir. 

Kurtarma veya yardım aynı donatanın birden çok gemileri 
arasında olsa bile ücret istenebilir. 

ödenecek para, emniyet altına alman veya kurtarılan şey
lerin değerini hiçbir halde geçemez. 

BİN İKİ YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yapılan hiz
metler neticesiz kalmış olursa kurtarma veya yardım ücreti diye 
birşey istenemez. 

BİN İKİ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kaptanın 
açık mümanaatına rağmen bir gemiye yardımda bulunmuş 
olan kimse, kurtarma veya yardım ücreti diye birşey istiyemez; 
meğer ki, mümanaat mâkul olmıya. 

Tehlike altında bulunan geminin gemi adamları da böyle bir 
talepte bulunamazlar. 

Römorkör tarafından çekilen gemi yahut yükünün emniyet 
altına alınmış veya kurtarılmış olmasından dolayı kurtarma veya 
yardım ücreti istenebilmesi için cer sözleşmesinin yerine getiril
mesinden sayılamıyacak derecede olağanüstü hizmetlerde bulun
muş olması şarttır. 

BİN İKİ YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Taraflar 
arasında bir sözleşme yoksa kurtarma veya yardım ücreti, halin 
icabı gözetilerek hakkaniyet ve nasafete göre tâyin olunur. 

1230 ncu madde hükmü saklı kalmak şartiyle kurtarma 
veya yardım işlerine iştirak etmiş olan birden çok kimseler ara
sında kurtarma veya yardım ücretinin pay edilmesinde de 
birinci fıkra hükmü uygulanır. 

Kurtarma veya yardım ücreti para olarak tesbit olunur. 
İlgililer oybirliğile istemedikçe ücret, emniyet altına alman veya 
kurtarılan şeylerin değerlerinin bir yüzdesi nispetinde tesbit 
edilemez. 

BİN İ K İ YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Kurtarma 
veya yardım ücretinin tutarı tâyin olunurken başlıca şunlar 
gözetilir •• 

Elde edilen netice, çalışmış olanların emeği ve ihzmeti, em
niyet altına alınan veya kurtarılan geminin ve içindeki can ve 
malların mâruz kaldıkları tehlike, yardım veya kurtarmaya 
iştirak etmiş olanların kendileri ve gemileri için göze aldıkları 
tehlike, sarfedilen zaman, doğan zararlar ve yapılan masraflar, 
kurtarma veya yardıma iştirak etmiş olanların göze aldıkları taz
min mesuliyeti veya diğer mahzurlar, tehlikeye soktukları mal
zemenin değeri ve yardım eden veya kurtaran gemi hususi bir 
maksada tahsis edilmişse bu maksat. 

Emniyet altına alman veya kurtarılan şeylerin değeri ile 
hak kazanılan navlun ve yolcu taşıma ücretleri ancak ikinci de
recede göz önünde tutulur. 

II - İstisnaları. 
1. Neticesiz kal

mış hizmetler. 

2. Ücret istiyemi-
yen kimseler. 

B) Ücretin 
tâyini. 

I - Sözleşme 
yoksa. 

1. Genel olarak. 

2. Gözetilecek 
başlıca hususlar. 
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3. Ücrete girmi-
yen masraflar, 

11 - Sözleşme 
varsa. 

1. Sözleşmenin 
değiştirilmesi 
veya, iptali. 

2. Ücretin indi
rilme veya kaldı

rılması. 

C) Ücretin pay
laşılması. 

I - Gemi ve yü
kün kurtarılması 

halinde. 

Bu hükümler 1225 nci maddenin 2 nei fıkrasında yazılı kim
seler arasındaki taksim hakkına da uygulanır. 

B İ N İ K İ YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Resmî dai
relerin masraf ve harçları ve emniyet altına alman veya kurtarı
lan şeyler için ödenmesi lâzımgelen gümrük ve diğer resimlerle 
bu şeylerin muhafazası, korunması, değerlerinin biçihnesi ve sa
tılması maksatlariyle yapılan masraflar; kurtarma ve yardım 
ücretine dâhil değildir. 

B İ N İ K İ YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Kurtar
ma veya yardım hakkında yapılan bir sözleşme tehlike zamanın
da ve tehlilvenin tesiri altında yapılmış ve kabul edilen şartlar 
hakkaniyete ve nasafete aykırı bulunmuş olursa; talep üzerine 
mahkeme tarafından değiştirilebilir, yahut iptal olunabilir. Söz
leşmeyi yapanlardan biri hile ile sözleşmeyi yapmaya sevkedil-
miş olur yahut kurtarma veya yardım ücreti, yapılan hizmetler
le her hangi bir cihetten aşırı derecede nispetsiz bulunursa aynı 
hüküm uygulanır. 

B İ N İ K İ YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Yar
dımda bulunan veya kurtaran kimseler kurtarma veya yardım 
işini kendi kusurlariyle zaruri kılmış yahut hırsızlık etmiş veya 
mal gizlemiş yahut doğruluğa sığmıyan başka hareketlerde bu
lunmuş' olurlarsa kurtarma veya yardım ücreti indirilebileceği 
gibi hiç verilmiyehilir de. 

B İ N İ K İ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Bir gemi veya 
yükü, bir başka gemi tarafından tamamen veya kısmen emniyet 
altına alınır veya kurtarılırsa kurtarma veya yardım ücreti öte
ki geminin donatanı, kaptanı ve diğer gemi adamları arasında; 
ilk önce donatana yardım veya kurtarma yüzünden geminin uğ
radığı zararla işletme yüzünden yapılan fazla masraflar tazmin 
edildikten sonra kalan bakiyeden vapur donatanına üçte iki, yel
kenli donatanına yarısı, vapur kaptanı ve diğer gemi adamları
na altıda birer, yelkenli kaptanı ve diğer gemi adamları
na dörtte birer verilmek suretiyle pay edilir. 

Kaptan müstesna olmak üzere gemi adamlarına düşen mik
tar, her birinin bilhassa maddi ve şahsi hizmeti gözetilerek, ara
larında pay edilir. Pay yolculuk bitmeden gemi adamlarına 
bildirilecek ve her birinin payını gösteren bir cetvele göre kap
tan tarafından yapılır. 

P a y cetveline karşı cetvelin bildirilmesinden sonra ilk varı
lan yerdeki mahkemeye veyahut da geminin bu yolculuktan bağ
lama limanına dönmesinden itibaren on gün içinde o yerdeki mah
kemeye itiraz olunabilir. 

Mahkemece ilgililer dinlendikten sonra pay cetveli aynen 
veya lüzumunda değiştirilerek tasdik olunur. Bu karar katidir. 
Kararın bir sureti mahkemece re'sen gecikmeden donatana teb
liğ edilir. 

Bi r ve ikinci fıkralara aykırı sözleşmeler hükümsüzdür. 
Kurtarma veya yardım işlerinin bu maksada tahsis edilmiş 
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olan gemi veya römorkör tarafından yapılması halinde yukarıki 
hükümler uygulanmaz. 

B İ N I K I YÜZ OTUZ B İ R İ N C İ MADDE — Kurtarmayı 
veya yardımı icabettiren kaza sırasında insan kurtarmak için 
çalışmış olan kimse, -gemiye veya gemide bulunan şeyleri kur
tarmış olanlara ait tazminattan hakkaniyet ve nasafete uygun 
bir pay istiyebilir. Kurtarılan kimseler kurtarma veya yardım 
ücreti ödemeye mecbur değildirler. 

B İ N İ K İ YÜZ OTUZ İ K İ N C İ MADDE — Yardım ve kur
tarma masraflarından ve hususiyle kurtarma ve yardım üc
retinden dolayı alacaklının, emniyet altına alman veya kurtarılan 
şeyler üzerinde rehin hakkı ve emniyet altına alınan şeyler üze
rinde teminat verilinceye kadar aynı zamanda hapis hakkı da 
vardır. 

Rehin hakkının kullanılmasında 1176 ncı madde hükmü 
uygulanır. 

B İ N İ K İ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Alacaklının 
alacağı tediye veya temin edilmedikçe, kaptan, malları tamamen 
veya kısmen teslim edemez; ederse alacaklının, teslim edilen şey
lerden teslim zamanında elde edebileceği miktar nispetinde ala
caklıya karşı şahsan mesul olur. 

Kaptanın hareket tarzını donatan emretmiş ise 973 ucü 
maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları hükümleri uygulanır. 

B İ N İ K İ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kurtarma 
veya yardım keyfiyeti kendiliğinden kurtarma ve yardım mas
raflarını ödemek için şalisi bir borç doğurmaz. 

Adına gönderilen malları teslim alırken onlardan kurtarma 
veya yardım masrafı ödeneceğine vâkıf ise bu masraflar için 
mallar teslim edilmiş olmasaydı bunların paraya çevrilmesi 
halinde masraflar ne nispette ödenecek idiyse o nispette şahsan 
mesuldür. 

Teslim edilen mallarla birlikte başka şeyler de emniyet altına 
alınmış veya kurtarılmış olursa, gönderilenin şahsi mesuliyeti 
masrafların bütün şeyler arasında pay edilmesi halinde teslim 
edilen mallara düşecek miktarı geçemez. 

II - İnsan kurta
ranlara tazminat. 

D) Rehin ve 
hapis hakhı. 

I - Genel olarak. 

II - Kaptanın ve 
donatanın mesu

liyeti. 

III - Adına gön
derilenin mesu

liyeti. 

Altıncı Bölüm 
Gemi alacaklıları 

BİN İ K İ YÜZ OTUZ B E Ş İ N C İ MADDE — Aşağıda yazılı 
alacaklar sahiplerine «gemi alacaklısı» sıfatını verir : 

1. Gemi cebrî icra yolu ile satıldığı takdirde, geminin son 
limana girmesinden itibaren yapılan ve cebrî icra masraflarından 
sayılmıyan gemi ile teferruatının bekçilik ve muhafaza mas
rafları; 

2. Gremi, yolculuk ve liman için verilen devlet resimleri ve 
hususiyle şamandıra, fener, karantina ve liman paralar ı ; 

A) Gemi alacak
lısı sıfatını veren 

alacaklar. 
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B) Kanuni re
hin hakkı. 

I - Konusu. 
1. Gemi ve 

teferruatı. 

3. Gemi adamlarının hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan 
alacakları; 

4. Kılavuz ücretleriyle yardım, kurtarma, fidye ve itiraz 
ücret ve masrafları; 

5. Geminin müşterek avarya garame payları ; 
6. Deniz ödüncüne karşı kendilerine gemi rehnedilmiş olan 

deniz ödüncü alacaklılarının alacakları ve geminin tamamına 
veya bir kısmına sahip olsa bile kaptanın bu sıfatla ve gemi 
bağlama limanı dışında bulunduğu sırada zaruret hallerinde 988 
ve 1001 nci maddeler hükümleri gereğince yaptığı diğer kredi 
muamelelerinden doğan alacaklar. Geminin bağlama dışında 
bulunduğu sırada geminin bakımı veya yolculuğun başarılması 
için zaruret bulunması halinde ve bu zaruretle ölçülü derecede 
bir kredi açmış olmaksızın kaptana bu sıfatla verilmiş levazım
dan veya yapılmış hizmetlerden doğan alacaklar da yukardaki 
kredi muamelelerinden doğan alacaklar hükmündedir; 

7. Taşıyan aynı zamanda donatan olmasa bile, yükletilen 
mallarla 1128 nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı bagajın teslim 
edilmemesinden veya hasara uğramasından doğan alacaklar. 

8. Yukardaki bentlerde yazılı olmayıp da İcaptan m, 948 nci 
maddenin 1 nci fıkrasının 1 sayılı bendi hükmü gereğince ayrı
ca haiz olduğu özel bir vekâlete müstenit olmaksızın sırf kaptan 
sıfatiyle sahip bulunduğu kanuni salâbiyetelrine istinaden yap
mış olduğu hukuki muamelelerden doğmuş alacaklarla gene yu
kardaki bentlerde yazılı olmayıp da 948 nci maddenin 1 nci fık
rasının 2 sayılı bendi hükmü gereğince donatan tarafından ak
dedilmiş ve ifası kaptana düsen bir sözleşmenin yerine getiril
memesinden yahut noksan veya fena i Pasından doğmuş olacak
lar. 

9. Geminin tamamına veya bir kısmına sahip olsa bile gemi 
adamlarından birinin kurusundan doğan ve 947 nci madde ile 
948 nci maddenin 1 nci fıkrasının 3 sayılı bendinde yazılı olan 
alacaklar. 

B İ N İ K İ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Deniz ödün
cüne karşı kendilerine daha önce gemi rehnedilmiş olanlar ha
liç olmak üzere gemi alacaklılarının, gemi ve geminin teferrua
tı üzerinde kanuni rehin hakları vardır. 

Rehin hakkı gemiye zilyed olan her üçüncü kişiye karşı ileri 
sürülebilir. 

18 nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı tüzel kişilerin malı 
olan gemiler üzerinde kanuni rehin hakkı doğmaz; şu kadar ki, 
bu tüzel kişiler 1235 nci maddedeki gemi alacaklarına karşı; ge
mi ve teferruatının alacaklara sebep olan yolculuk sonundaki 
değeri ile aynı yolculukta1 kazanılan navlun tutarı, gemi alacak
lıları arasında kanuni sıralarına göre paylaştırılmış olsaydı ala
caklılara düşecek miktar ne idiyse o nispette şahsan mesuldür
ler. 1252 ve 1253 ncü maddelerle 1255 nci maddenin 2 nci fıkra
sı ve 1256 ncı madde hükmü burada da uygulanır, 
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BİN İ K İ YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Gemi alacak

lılarından her birinin kanuni rehin hakkı alacağa sebep olan 
yolculuğun gayrisâfi navlununa da şâmildir. 

B Î N İ K İ YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Bu bölü
mün uygulanmasında « yolculuk » geminin yeni baştan donatıl
masını icabettiren veya yeni bir çarter sözleşmesiyle girişilen 
yahut da yük tamamen boşaltıldıktan sonra başlanılan yolcu
luktur. 

B İ N İ K İ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Muhte
lif yolculuklar aynı hizmet ve iş sözleşmesinin hükmü içinde ya
pılmış olduğu takdirde 1235 nci maddenin 3 sayılı bendinde ya
zılı gemi alacaklılarının, daha sonraki bir yolculuktan doğan 
alacaklarından dolayı daha önceki yolculukların navlunu üze
rinde de kanuni rehin hakları vardır. -

B İ N İ K İ YÜZ K I R K I N C I MADDE — Deniz ödüncü ala
caklısının 1159 ncu maddeye göre haiz olduğu rehin hakkına, di
ğer gemi alacaklılarının kanuni rehin haklarına dair hükümler 
tatbik olunur. 

Deniz ödüncü alacaklısının rehin hakkının şümulü 1160 ncı 
madde hükmü gereğince yapılmış olan deniz ödüncü sözleşme
sine göre tâyin edilir. 

B İ N İ K İ YÜZ K I R K B İ R İ N C İ MADDE — Gemi alacak-
lılaTinm rehin hakkı; ana parayı, faizi, deniz ödüncü primini ve 
masrafları aynı surette temin eder. 

B İ N İ K İ YÜZ K I R K İ K İ N C İ MADDE — Gemi alacaklı
larının alacağının gemi ve navlun üzerinden ödenmesinde İcra ve 
İflâs Kanununun haciz yolu ile takip hakkındaki hükümleri uygu
lanır ; şu kadar ki : 

1. Takip; donatana karşı açılabileceği gibi gemi bağlama 
limanında olsa bile, kaptana karşı da açılabilir. Kaptan aley
hine verilen hüküm donatana da saridir; 

2. Takibe sebep olan alacağın istifası için 1236 - 1240 ncı 
maddelerde yazılı bulunan şey ve alacaklardan başkasının haczi 
caiz değildir; 

3. Malikin mülkiyetine girmemiş olan gemi teferruatının ve 
gemi siciline kayıtlı bulunmıyan gemilerin satışı ile navlun 
alacağının devri hakkında İcra ve İflâs Kanununun 112 -121 nci 
maddeleri hükümleri uygulanır. 

B İ N İ K İ YÜZ K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Donatanın, 
borcım doğduğu sırada veya daha sonra, borçtan dolayı aynı 
zamanda şahsan da mesul olması gemi alacaklılarının hakları 
üzerinde hiçbir tesir icra etmez. 

Bu hüküm bilhassa gemi adamlarının hizmet ve iş sözleş
melerinden doğan alacaklarına uygulanır. 

2. Navlun 
alacağı. 

3. Yolculuk. 

4. Gemi adamla
rının rehin hakki. 

5. Deniz ödüncü 
alacaklısının rehin 

hakkı. 

II - Temin edilen 
alacak. 

III - Rehnin para
ya çevrilmesi. 

1. Genel olarak. 

2. Donatanın 
şahsi mesuliyeti. 



3. Donatma or
taklığımın malı 

olan gemi. 

IV - Sukutu. 
1. Geminin cebrî 
veya zaruri satışı. 

2. tptal kararı. 

V. Dereceleri. 
1. Bekçilik ve 

muhafaza masraf
ları. 

2. Muhtelif yol
culuklardan do
ğan alacaklar. 

3. Aynı yolculu
ğa ait muhtelif 

alacaklar. 
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BlN İKİ YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE -*• Gemi bir 

donatma ortaklığının malı ise, bir tek donatanın malı imiş gibi, 
gemi ve navlun gemi alacaklılarına karşılık sayılır. 

BİN İ K İ YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — Gemi alacak
lılarının gemi üzerindeki rehin hakkı, geminin Türkiye içinde 
cebrî icra voliyle satılması halinden başka kaptanın 990 neı 
madde hükmü gereğince katı zaruret hallerinde kanuni salâhiyet
lerine istinat eden gemiyi satmış olmasile de kalkar. Satış be
deli, alıcı tarafından henüz ödenmediği veya kaptanın elinde 
bulunduğu müddetçe gemi alacaklıları için gemi yerine geçer. 

Gemi ipoteği hakkındaki özel hükümler saklı kalmak üzere 
1 nci fıkra hükümleri gemi üzerindeki diğer rehin haklarına da 
uygulanır. 

BİN İ K İ YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Gemi, 1245 
nci maddede yazılı haller haricinde ferağ edilirse, iktisap eden 
kimse, ilân voliyle tebligat yapılarak belli olmıyan gemi alacak
lılarının rehin haklarının iptaline karar verilmesini istiyebilir. 

BİN İKİ YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Geminin son 
limana girmesinden itibaren yapılan ve 1235 nci maddenin 1 sa
yılı bendinde yazılı olan bekçilik ve muhafaza masraflarının; 
gemi alacaklılarının gemi üstündeki diğer bütün alacaklarına 
karşı rüçhan hakkı vardır. 

BİN İKİ YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE — 1235 nci 
maddenin 2 - 9 sayılı bentlerinde yazılı alacaklardan, son yolcu
luğa ait alacaklar daha önceki yolculuklara ait alacaklara karşı 
rüçhan hakkını haizdir; son yolculuktan doğan alacaklar içine, 
son yolculuk bittikten sonra doğan alacaklar da katılır. 

Son yolculuğa ait olmıyan alacaklar arasında; daha sonraki 
yolculuğa ait olanları daha önceki yolculuğa ait olanlara tercih 
olunur. 

Muhtelif yolculuklar aynı hizmet veya iş sözleşmesine bağlı 
olarak yapılmış oldukları takdirde, 1235 nci maddenin 3 sayılı 
bendinde yazılı gemi alacaklıları; daha sonraki bir yolculuğa ait 
alacakları için haiz oldukları rüçhan hakkmı, daha önceki bir 
yolculuğa ait alacaklar için de haizdirler. 

Deniz ödnüncü ile ilgili yolculuk 1258 nci maddeye göre bir
den çok yolculuktan teşekkül, ediyorsa, deniz ödüncü alacaklısı
nın alacağı; bu mütaaddit yolculukların birincisi bittikten sonra 
başlanılan daha sonraki yolculuklara ait olan alacaklardan son
ra gelir. 

BİN İKİ YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Aynı 
yolculuğa ait alacaklarla 1248 nci madde hükmü gereğince aynı 
yolculuğa ait sayılan alacaklar aşağıdaki sıraya göre ödenir : 

1. 1235 nci maddenin 2 sayılı bendinde yazılı gemi, yolcu
luk ve liman için verilen Devlet resimleri; 

2. 1235 nci maddenin 3 sayılı bendinde yazılı gemi adamla
rının hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan alacakları. 
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3. 1235 nci maddenin 4, 5 ve 6 sayılı bentlerinde yazılı kı

lavuz ücretleriyle yardım, kurtarma, fidye ve itiraz ücret ve 
masrafları geminin müşterek avarya garame payı, zaruret halle
rinde kaptanın giriştiği deniz ödüncü muamelesinden ve diğer 
kredi muamelelerinden doğan alacaklarla bunlardan sayılan 
alacaklar; 

4. 1235 nci maddenin 7 sayılı bendinde yazılı olup da.yük
letilen mallarla bagajın teslim edilmemesinden veya hasara uğ
ramasından doğan alacaklar. 

5. 1235 nci maddenin 8 ve 9 sayılı bentlerinde yazılı alacak
lar. 

BÎN Î K l YÜZ ELLİNCİ MADDE — 1249 ncu maddenin 
1, 2, 4 ve 5 sayılı bentlerinde gösterilen alacaklardan aynı bent-
içinde bulunanları aynı sıradadırlar. 

1249 ncu maddenin 3 sayılı bendinde gösterilen alacaklar
dan ise; daha sonra doğanları daha önce doğanlardan üstündür. 
Aynı zamanda doğmuş olanların sırası birdir. 

Kaptan aynı zaruret icabiyle 1235 nci maddenin 6 sayılı ben
dinde yazılı olanlardan muhtelif muameleleri yapmış olursa 
bunlardan doğan alacaklar aynı zamanda doğmuş sayılır. 

1249 ncu maddenin 3 sayılı bendinde yazılı olanlardan daha 
önceki alacakları ödemek için kaptan tarafından yapılan kredi 
muamelelerinden, bilhassa deniz ödüncü sözleşmelerinden çıkan 
alacaklarla bu gibi önceki alacakları tanıma veya yenileme ya
hut bunların vâdesini uzaltma maksadiyle yine kaptan tarafın
dan yapılan sözleşmelerden doğan alacaklar, kredi muamelesi 
veya sözleşme yolculuğa devam etmek için zaruri bulunmuş ol
sa bile, ancak önceki alacağın haiz olduğu rüçhan hakkında is
tifa eder. 

BlN Î K Î YÜZ ELLl BlRlNCÎ MADDE — Gemi alacak
lılarının 1237 nci madde gereğince navlun alacağı üzerineki re
hin hakkı, ancak navlun henüz ödenmediği veya parası kapta
nın elinde bulunduğu müddetçe hüküm ifade eder. 

Derecelerin sırasına dair olan 1247 - 1250 nci maddeler hü
kümleri bu rehin hakkına da uygulanır. 

"Navlun alacağının devrolunması halinde, gemi alacaklıları
nın rehin hakkı, bu navlun alacağı henüz ödemediği yahut pa
rası kaptanın elinde bulunduğu müddetçe devralana karşı da 
ileri sürülebilir. 

B l N Î K Î YÜZ ELLİ IKÎNCÎ MADDE — Navlunu tahsil 
eden donatan, bu yüzden rehin haklarını tamamen veya kısmen 
kaybetmiş olan gemi alacaklılarına karşı, tahsil ettiği nispette 
şahsan mesuldür; şu kadar ki, donatanın alacaklılardan her bi
rine karşı olan bu şahsi mesuliyeti, tahsil olunan paranm kanuni 
sıra gereğince paylaşılması halinde her birine isabet eden mik
tarı gseçemez. 

Donatanın kendi hesabına gemiye yüklettiği mallar için yük-

4. 1249 ncu mad
dede yazılı alacak

lar arasındaki 
sıra. 

VI - Navlun ala
cağı üzerindeki 

rehin hakkı. 

VII - Donatanın 
§ahsi mesuliyeti. 

1. Navlunun tah
sili halinde. 
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3. Navlunun gemi 
alacaklılarından 
bâzılarına tevzii 

halinde. 

3. Geminin cebrî 
veya zaruri satışı 

halinde. 

4. Geminin yeni 
bir yolculuğa 
gönderilmesi 

halinde. 

5. Müştereh avar
ya tazminatımın 
tahsili halinde. 

VIII - Gemi alacak
lılarının diğer ala
caklılara karşı rüç-

han hakkı. 

C) Yük alacaklısı 
sıfatını veren 

alacaklar. 

leme yerine ve yükleme zamanında ödenmesi icap eden navlun 
hakkında da 1 nci fıkra hükmü uygulanır. 

BİN İKİ YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Donatan; 
navlunu, navlun üzerinde rehin hakkı olan gemi alacaklılarından 
birinin veya bir kaçının alacağını ödemek için kullandığı tak
dirde, rüçhan hakkı olan alacaklılara karşı, ancak onları bilerek 
mahrum ettiği miktar nispetinde mesul olur. 

BİN İKİ YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Donatan; 
1245 ve 1246 ncı maddelerde gösterilen hallerde satış -bedelini 
tahsil ettiği takdirde cebrî icra, satış veya ilân voliyle davet 
olunarak hakkın iptali neticesi rehin hakları düşmüş olan gemi 
alacaklılarına karşı, 1252 ve 1253 ncü maddelerde yazılı ol
duğu gibi şahsan mesul olur. 

BİN İKİ YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Donatan; yal
nız gemi ve navlun ile mesul olduğu bir gemi alacaklısının ala
cağını öğrendikten sonra alacaklının menfaati icabından olma
dığı halde gemiyi yeni bir deniz yolculuğuna gönderirse, bu 
alacak için aynı zamanda, geminin yeni yolculuğun başlangı
cındaki değeri gemi alacaklıları arasında kanuni sıralarına göre 
paylaştırılmış olsaydı, alacaklıya düşecek miktar ne idiyse o 
nispette, şahsan da mesul olur. 

Paylaşmada alacaklının alacağmı tamamen elde edebileceği 
kabul olunur. 

Donatanın, üzerinde alacaklının rehin hakkı bulunan navlunu 
tahsil etmiş olması yüzünden 1252 nci madde hükmü gereğince 
doğan şahsi mesuliyeti saklıdır. 

BİN İKİ YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Müşterek 
avarya hallerinde feda edilen veya hasarlanan şeyler için verilen 
tazminat, gemi alacaklıları için tazminatın tahsis edildiği şeyler 
yerine geçer. 

Geminin zıyaı veya hasarı yahut malın zıyaı veya hasarı 
neticesi olarak navlunun eksilmesi halinde, kanuna aykırı hare
ketiyle bu zararlara sebep olan kimse tarafından donatana öde
necek zarar ve ziyan da aynı hükme tâbidir. 

Donatan tazminat veya zarar veziyanı tahsil etmişse, tahsil 
ettiği miktar nispetinde gemi alacaklılarına karşı, 1252 ve 1253 
ncü maddelerde yazılı olduğu gibi şahsan mesul olur. 

BİN İKİ YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — Gemi alacak
lılarının rehin hakları rehin veya ipotekle temin edilmiş veya 
edilmemiş olan diğer bütün alacaklara takaddüm eder. 

BİN İKİ YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Navlun
dan, deniz ödüncü paralarından, müşterek avarya garame pa
yından ve kurtarma veya yardım ücret ve masraflarından dolayı 
1077, 1159,1204 ve 1232 nci maddeler gereğince malı takyit eden 
rehin ve hapis haklarından navluna ait olanın derecesi bütün 
diğerlerininkinden sonra gelir. Bu sonunculardan yeni doğanı 
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daha önce doğandan üstündür. Aynı zamanda doğanların sırasi 
birdir. Kaptanın aynı zaruret icabiyle yapmış olduğu muamele
lerden doğan alacaklar, aynı zamanda doğmuş sayılır. 

Müşterek avarya haliyle kanuna aykırı hareketlerden doğan 
zıya ve hasar hallerinde 1256; kaptan tarafind an bir ziyanı 
önüne geçilmesi veya azaltılması için 995 nci maddenin üçüncü 
fıkrasına göre yapılan satış halinde 1245; hesabına satış yapılmış 
olan kimse satış bedelini almışsa, 1254 ncü maddeler hüküm
leri de uygulanır. 

BlN IKI YÜZ ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — 1235 nci 
maddede yazılı alacaklar bir yılda zaman aşımına uğrar. Bu
nunla beraber : 

1. Ümit veya Horn burunlarının ötesinde hizmetlerinden 
çıkarılmış gemi adamlarının hizmet ve iş sözleşmelerinden çıkan 
alacakları; 

2. Çatmadan yahut 1220 nci maddeye giren bir hâdiseden 
doğan zarar ve ziyan alacakları ile kurtarma veya yardım ücreti 
alacakları. 

îçin zaman aşımı süresi iki yıldır. 
BlN ÎKÎ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Önceki mad- n - Şahsi alacak. 

dede yazılı zaman aşnm, alacaklının donatan veya gemi adam- tor hakkında. 
larından birine karşı şahsi talep haklarına da şâmildir. 

1067 nci madde hükmü saklıdır. 
BÎN I K I YÜZ ALTMIŞ BlRlNCl MADDE — Zaman m - Başlangıç. 

aşımı aşağıda yazılı tarihlerde işlemeye başlar : 
1. 1235 nci maddenin 3 sayılı bendinde yazılı gemi adam

larının alacakları hakkında hizmet veya iş münasebetinin 
bittiği yılın geçmesiyle; ve eğer dâva ikamesi daha evvelden 
kabil ve caiz idiyse, bu şartın tahakkuk ettiği yılın geçmesiyle; 
bununla beraber avans ve taksit ödenmesini istemek hakkı, zaman 
aşımının başlangıcı için nazara alınmaz; 

2. 1235 nci maddenin 5, 7 ve 9 sayılı bentlerinde yazılı müş
terek avarya garame paylarından ve yükletilen malların veya 
bagajın hasaıianması veya geç teslim edilmesinden doğan ala
caklar hakkında, malların 1066 nci maddenin 1 nci fıkrasının 
1 eni cümlesi hükmü gereğince vukubulan teslimi ile; malların 
teslim edilmemesi yüzünden doğan alacaklar hakkında, mal
ların teslim edilmiş olmaları lâzımgelen anda; 

3. Gemi adamlarından birinin kusurundan doğup 1235 nci 
maddenin 9 sayılı bendinde yazılı ve fakat yukardaki 2 sayıl ı 
bende girmiyen alacaklar hakkında, ilgilinin zarardan haber 
aldığı yılın geçmesiyle, gemilerin çarpışmasından yahut 1220 
nci maddeye giren bir hâdiseden doğan zarar ve ziyan alacakları 
hakkında ise, hâdisenin meydana geldiği günün geçmesiyle; 

4. Kurtarma ve yardım masraf ve ücretlerinden doğan ala
caklar hakkında, kurtarma veya yardım işinin bittiği günün 
geçmesiyle; 

D) Zaman 
aşımı. 

I - Süresi. 
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IV - Özel halle) 

5. Diğer bütün alacaklar hakkında, alacağın muaccel olduğu 
yılın geçmesiyle. 

BİN İKİ YÜZ ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Donatan
ların 1218 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre aralarında haiz ol
dukları rücu hakları, bir yılda zaman aşımına uğrar. Zaman 
aşımı rücu hakkına sebep olan ödemenin yapıldığı günün geç
mesiyle başlar. 

Deniz ödüncü paraları ve müşterek avarya garame payın
dan dolayı malların mesul oldukları alacaklarla bu paralar ve ga
rame paylarının sebep oldukları şahsi talep hakları da bir yılda 
zaman aşımına uğrar. 

Zaman aşımı; deniz ödüncü paraları bakımından muaccel 
oldukları yılın, müşterek büyük avarya garame payları bakı
mından ise garameye girecek olan malların teslim edildikleri 
yılın, geçmesiyle başlar. 

Kurtarma ve yardım ücret ve masraflarından dolayı malların 
Aue&ul olduğu alacaklarla bu masrafların sebep olduğu şahsi 
talep hakları, iki yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı, 
kurtarma veya yardım işinin bittiği günün geçmesiyle başlar. 

BEŞÎNCÎ KÎTAP 
Sigorta hukuku 

Birici Bölüm 
Fi 

Genel hükümler 
A) Sigorta BİN İKİ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigorta 
sözleşmesi. bir sözleşmedir ki, bununla ruhsatname almış olan sigortacı bir 
/ - Tarifi. prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir men

faatini karşılamak maksadiyle korkulan bir olayın meydana çık
ması halinde önceden tâyin olunan veya olayın neticelerine göre 
tâyin olunacak sigorta bedelini ödemeyi taahhüt eder. 

Ruhsatname almamış olan kimse ile yapılan sigorta sözleş
mesi hakkında Borçlar Kanununun kumar ve bahis hakkındaki 
504 ve 505 nci maddeleri uygulanır. 

// Uygulanacak BİN ÎKÎ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu ki-
hükümler. tapta hüküm bulunmadıkça sigorta sözleşmesi hakkında Borç

lar Kanununun hükümleri uygulanır. 
1269, 1274, 1277, 1279, 1286, 1321, 1333, 1339, 1341, 1344 ve 

1346 nci maddelerle 1304 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükümle
rine aykırı olan sözleşmeler bâtıldır. 

1268 nci maddenin 2 nci fıkrası, 1270 nci maddenin 2 nci fık
rası, 1273, 1275 nci maddelerle, 1278 nci maddenin ikinci cümle
si, 1283, 1284, 1285, 1289 ncu maddelerle 1292 nci maddenin son 
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fıkrası, 1301 nci madde ile 1312 nci maddenin 2 nci fıkrası, 1315, 

. 1332 nci maddelerle, 1345 nci maddenin 3 ncü fıkrası, 1350 nci 
maddenin 2 nci fıkrası, 1361, 1362 nci maddelerle; 1365 nci mad
denin 2 nci fıkrası, 1366 nci maddenin 2 nci fıkrası, 1367, 1368, 
1369, 1395, 1396, 1397, 1399, 1400, 1401, 1404, 1405, 1406, 1420 -
1430, 1453 - 1459 ncu maddeler hükümlerine aykırı olan sözleş
me şartları hükümsüzdür. 

1265, 1266, 1280 nci maddelerle, 1281 nci maddenin son fırası, 
1287, 1290, 1291, 1293, 1295 nci maddelerle, 1297 nci maddenin 
1 nci fıkrası, 1298, 1299, 1300, 1302, 1306, 1314, 1317, 1318, 1324 -
1329, 1331 nci maddelerle, 1334 ncü maddenin 2 nci fıkrası, 1338 
nci maddenin 1 nci fıkrası hükümleri sigorta ettiren kimsenin 
zararına olarak sözleşme ile değiştirilemez; değiştirilirse yargıç 
re'sen kanun hükümlerini uygular. 

Sigorta ortaklıklarının teftiş ve murakabesi hakkındaki ka
nunlarla sigortalara mütaallik diğer âmir hükümler saklıdır. 

BÎN İ K İ YÜZ ALTMIŞ BEŞİNC İ MADDE — Sigortacı B) Sigorta 
sigorta ettirene sigorta sözleşmesi gereğince her iki tarafın haiz poliçesi. 
olduğu hak ve borçları gösteren ve kendi tarafından imza edilen / - Genel olarak. 
bir sigorta poliçesini veya onun yerine geçmek üzere bir mu
vakkat sigorta ilmühaberini vermeye mecburdur. 

Poliçe ve ilmühaber sigorta ettirenin talebi üzerine nama, 
emre veyahut hâmile yazılı olarak tanzim olunabilir. 

B İN İKİ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Poliçe ve U - Muhtevası. 
ilmühaberin aşağıda yazılı hususları ihtiva etmesi lâzımdır: 

1. Sigortacının ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan fay
dalanan kimsenin ad ve ikametgâhları; 

2. Sigortanın konusu, 
3. Sigortacının üstüne aldığı rizikolarla bunların başlana

cağı ve son bulacağı «an ; 
4. Sigorta bedeli; 
5. Primin tutarı ile ödeme zamanı ve yeri; 
6. Sigortacının üstüne aldığı rizikoların hakiki mahiyetle

rini tamamen tâyine yarayacak bütün haller. 
Sigorta poliçesi 1 nci fıkrada yazılı hususlardan başka Tica

ret Bakanlığınca tasdik edilen ve zahmetsizce okunabilecek 
bir tarzda basılan sigorta genel şartlarını; muvakkat sigorta 
ilmühaberi ise, zikri geçen genel şartlar hakkında bir atfı ihtiva 
eder. 

B İ N İ K İ ¥ÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Sigorta 
sözleşmesi doğrudan doğruya sigorta ettiren kimse veya 
onun temsilcisi veya vekili ile yapılmışsa sözleşme tarihinden 
yirmi dört saat içinde ve sözleşme bir tellal vasıtasiyle yapılmış 
ise en geç on gün içinde sigortacı poliçeyi sigorta ettiren kim
seye vermeye mecburdur. Aksi takdirde sigorta ettiren kimse 
sigortacı ile sigortaya aracılık yapan tellaldan zarar ve ziyan 
istivebilir. 

[II - Vermek 
mükellefiyeti. 
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C) Zaman BİN i K l YÜZ ALTMIŞ SEKlZlNCl MADDE — Sigorta 

aşımı. sözleşmesinden doğan dâvalar iki yılda zaman aşımma uğrar. . 
Zaman aşımı süresi sözleşme ile kısaltılamaz. 
Zaman aşımı ihtilâfa sebep olan olay tarihinden itiba

ren işlemeye başlar; şu kadar ki, denizcilik rizikolarına karşı 
sigortalarda zaman aşımı sigorta edilen yolculuğun bittiği yılın, 
süre üzerine sigortalarda sigorta süresinin ve gemi kaybolduğu 
takdirde gaiplik süresinin bittiği günün geçmesiyle başlar. 

A) Sigorta edi
len menfaat. 
I - Menfaat 

shaibi. 

II - Diğer bir 
kimsenin nam ve 
hesabına yapılan 

sigorta. 
1. Genel olarak. 

2. Vekil ile mü
vekkil arasındaki 

münasebet. 

III - Alacaklının 
menfaati. 

f. Acze karşı 
sigorta?* 

îkinci Bölüm 
Mal sigortası 

BİRİNCİ KISIM 
Genel hükümler 

BİN İKİ YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Bir 
malı muayyen rizikolara karşı temin etmekte para ile ölçüle
bilecek bir menfaati olan malik, malikin âdi veya rehinli ala
caklısı, malın muhafazasından dolayı malikine karşı mesul olan 
acente, kiracı, komüsyoncu ve diğer kimseler, malın muhafa
zasında hakikaten menfaati! olan kimseler yahut bunların 
kanuni temsilcileri bu menfaati sigorta ettirebilirler. 

BlN İ K İ YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Bir kimse diğer 
bir kimsenin nam ve hesabma dahi sigorta akdedebilir; şu 
kadar ki, o kimse, nam ve hesabına hareket ettiği kimseyi tem
sile salahiyetli değilse sigorta priminden dolayı bizzat mesul 
olur. 

Nam ve hesabına sigorta sözleşmesi yapılan kimse, rizikonun 
gerçekleşmesinden önce veya sonra icazet verirse sigortadan 
faydalanır. 

Diğer bir kimsenin nam ve hesabına yapıldığı, sözleşme şart
larından istidlal edilmiyen bir sigorta sözleşmesi, bunu yapmış 
olan kimsenin nam ve hesabına yapılmış sayılır. 

BlN İ K İ YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — Vekâleten 
akdolunan sigorta, müvekkil tarafından kabul olunduğu takdirde 
vekil vekâlete uygun olarak hareket etmiş sayılır. Sigorta şart
larına dair müvekkil talimat vermemiş ise vekil, vekâleten sigorta 
ettireceği yerde mûtat olan şartlar dairesinde sigortayı akdet
meye mecburdur. 

BlN İKİ YÜZ YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Bir alacaklı 
alacağını, borçlunun aczi rizikosuna karşı sigorta ettirebilir. 
Bu takdirde aksine sözleşme yoksa sigortacı, ilk önce borçlunun 
inaklarına müracaatla bunları sattırarak alacağını istifa etme
sini sigorta ettiren alacaklıdan istiyebilir. 
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BlN İ K İ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Menkul ve 

gayrimenkul mallarla gemiler üzerine haciz koyduran veya 
bunları rehin alan yahut bunlar üzerinde hapis hakkı veya 
buna benzer imtiyazlı bir hakkı haiz olan alacaklılar mezkûr 
şeyleri sigorta ettirmişler ise, hasar vukuu halinde ödenmesi 
gereken tazminat ancak mezkûr alacaklılara nazaran alacak
larının taallûk eylediği sigortalı şeyler yerine geçmiş sa
yılırlar. 

B lN İ K İ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sigorta 
olunan şeye hakkı taallûk eden alacaklıların imtiyaz dereceleri 
birbirinden farklı ise bu şeyin değeri imtiyaz derecesi son
radan gelen alacaklının alacağını ifaya kâfi olmadığı takdirde 
bu alacaklı o şeyi sigorta ettiremez. 

B lN İ K İ YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Bir malın 
veya o mala mütaallik bir hakkın yalnız bir kısmında men
faat sahibi olan kimse kendisine ait olan kısmından fazlasını da 
sigorta ettirmişse sigortanın bu fazlaya ait kısmı onda ilgili 
olanlar hesabına yapılmış sayılır. 

B lN İ K İ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Mükerrer 
sigorta tekeli hakkındaki hükümler saklı kalmak üzere sigor 
tacı, sigorta ettiği menfaati dilediği şartlarla tekrar sigorta etti
rebileceği gibi sigorta ettiren kimse dahi sigorta primini sigorta 
ettirebilir. 

Mükerrer sigorta, sigortacının sigorta ettirene karşı olan 
borçlarını iskat etmez ve sigorta ettiren kimseye, mükerrer 
sigortayı yapan sigortacıya karşı doğrudan doğruya dâva hakkı 
vermez. 

BlN İ K İ YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Sigorta
dan faydalanan veya sigorta ettiren kimsenin kanunen memnu 
veya ahlâka (âdaba) aykırı bir fiilinden doğabilecek bir hasara 
karşı sigorta yapılamaz. 

B lN İ K İ YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Sözleş
mede aksine hüküm olmadıkça sigortacı, sigorta ettiren veya 
sigortadan faydalanan kimsenin yahut lıukukan fiillerinden 
mesul bulunduğu kimselerin kusurlarından doğan hasarları taz
min ile mükelleftir. Fakat hiçbir halde sigortacı sigorta etti
ren veya sigortadan faydalanan kimsenin kastından veya aksi 
sözleşmede yazılı değilse sigorta edilen malın ayıbından doğan 
hasarları tazmine mecbur olmaz. 

B lN I K I YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Sözleş
menin yapıldığı sırada sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan 
kimse, rizikonun gerçekleşmiş olduğuna yahut sigortacı riziko
nun gerçekleşmesi imkânı kalmadığına muttali iseler sigorta 
sözleşmesi hükümsüzdür; şu kadar ki, birinci halde sigortacı 
sigorta primini istiyebilir. 

2. Ayni hakla 
temin edilen 
alacak sahibi. 

a) Halef iy et. 

b) Teminatın 
kâfi olmaması 

halinde. 

IV - Kısmi 
menfaat. 

V - Mükerrer 
sigorta. 

B) Riziko. 
I - Meşru olması. 
î.f Caiz olmıydm 

sigorta. 

2. Sigorta ettiren
le sigortadan fay
dalanan kimsenin 

kusuru. 

II - Gerçekleşmiş 
olması. 

1. Sözleşmenin 
yapıldığı sırada. 



2. Sigortacının 
mesuliyeti başla

mazdan önce. 

III - Vüsat ve 
şümulü. 

1. Genellik esas*. 

Süre. 

C. Tazminat 
esası. 

I - Aşkın sigorta. 
1. Genel olarak. 

2. Umulan kârın 
sigorta ettirilmesi 

halinde. 

II - Birden çok 
Sigorta. 

1. Müşterek 
sigorta. 

Çifte sigorta. 
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BİN İ K İ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Sigortacının 

mesuliyeti başlamazdan Önce sigorta ettiren veya sigortadan 
faydalanan kimsenin fiil ve tesiri olmaksızın rizikonun gerçek
leşmesine imkân kalmazsa sigortacı prime hak kazanmaz. 

BİN İ K İ YÜZ SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Sigortacı 
harb ve isyandan başka bir sebeple şeylere arız olan telef ve ta-
gayyür gibi bütün hasarlardan mesul olur. 

Sigortacının 1 ııci fıkra gereğince mesul okluğu rizikolardan 
biri. sigorta poliçesinin hükmünden istisna edilmişse vâki hasa
rın istisna edilen rizikolardan doğduğunun ispatı sigortacıya 
aittir. 

BİN İKİ YÜZ SEKSEN İKİNCİ MADDE — Aksi ka
rarlaştırılmış olmadıkça sigortacı, primin ödendiği tarihten iti
baren gerçekleşen rizikolardan mesuldür. Sigortanın devam sü
resi sözleşmede yazılı değilse tarafların müşterek maksadiyle 
mahallî teamül ve sair haller göz önünde tutularak mahkemece 
tâyin olunur. 

BİN İKİ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigortacı 
sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimesenin ancak ha
kikaten ııği'adığı zararı tazmine mecburdur. Sigorta bedeli si
gorta olunan menfaatin değerini aşarsa sigortanın bu değeri 
aşan kısmı bâtıldır. • Bu sebeple sigorta bedeli indirilirse sigor
ta priminin dahi ona tekabül, eden kısmı indirilir ve primin fazla 
tahsil edilen kısmı geri verilir; şu kadar ki, menfaat değeri ta
rafların oybirliğiyle seçtikleri eksperler tarafından Önceden 
takdir ve tahmin edilmiş ve Taraflarca kabul ohınmuşsa sigorta
cı bu değere itiraz edemez. 

BİN İKİ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Mâkul 
haddi aşmamak şartiyle sigorta olunan maldan elde edilmesi 
umulan kârın sigortası caizdir. 

BİN İKİ YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Bir men
faat birden çok sigortacı tarafından aynı zamanda ve aynı ri
zikolara karşı sigorta olunduğu takdirde yapılan mütaaddit si
gorta sözleşmelerinin heyeti umumiyesi ancak sigorta1 olunan 
menfaatin değerine kadar muteber tutulur. Bu takdirde sigor
tacılardan her biri sigorta bedellerinin toplamına nazaran sigorta 
ettiği bedel nispetinde mesul olur. 

Sözleşmelere göre mütaaddit sigortacılar müteselsilen mesul 
oldukları takdirde sigorta ettiren kimse uğradığı zarardan faz
la bir para isteyemiyeceği gibi sigortacılardan her biri yalnız 
kendi sözleşmesine g'öv^ ödemekle mükellef olduğu bedele kadar 
mesul olur. Bu halde ödemede bulunan sigortacının diğer si
gortacılara karşı haiz olduğu rücu hakkı, sigortacıların sigorta
lıya sözleşmelere göre ödemeye mecbur oldukları bedeller nis-
petindedir. 

BİN İ K İ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — Değerinin 
tamamı sigorta olunan bir menfaat sonradan aynı kimse tarafın-
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dan aynı rizikolara karşı sigorta ettirilemez; Sigorta ettirilmiş-
se ancak aşağıdaki hallerde ve şartlarla muteber sayılır. 

1.* Sonraki ve önceki sigortacılar muvafakat ederlerse; 
Bu takdirde sigorta sözleşmeleri aynı zamanda yapılmış sa

yılarak hasar vukuunda sigorta bedeli 1285 nci maddede göste
rilen nispette sigortacılar tarafından ödenil*. 

2. Sigorta ettiren kimse önceki sigortadan doğan haklarını 
ikinci sigortacıya devir veya o haklardan feragat etmiş ise; 

Bu takdirde devir veya feragatin ikinci sigorta poliçesine 
yazılması lâzımdır; yazılmaca ikinci sigorta sözleşmesi hüküm 
süs. sayılır; 

3. Sonraki sigortacının ancak önceki sigortacının ödemediği 
tazminattan dolayı mesuliyeti şart kılınmış ise; 

Bu halde önceden yapılmış olan sigortanm ikinci sigorta 
poliçesine yazılması lâzımdır; yazılmazsa ikinci sigorta sözleş
mesi, hükümsüz sayılır. 

BİN İ K İ YÜZ SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Sigorta 
olunan menfaatin değerinin tamamı önceki sözleşme ile temin 
edilmemiş ise o menfaat, geri kalan değerine kadar, bir veya 
birkaç defa sigorta ettirilebilir. Bu takdirde o menfaati son
radan sigorta eden sigortacılar, değer bakiyesinden dolayı söz
leşmelerinin tarihleri sırasiyle mesul olurlar. Aynı günde yapıl
mış olan sözleşmeler aynı anda yapılmış sayılır. 

BÎN Î K Î YÜZ SEKSEN SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bir men
faat, değerinin yalmz bir kısmı için sigorta edilmiş ise o menfaa
tin kısmen hasara uğraması halinde sigortacı, aksine sözleşme 
olmadıkça, ancak sigorta ettiği değer nispetinde mesul olur. 

BİN İ K İ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Si
gortacı sigorta olunan menfaatin konusu olan malın değerini 
tahkik için o malı dilediği zaman muayene edebilir. 

BİN İ K İ YÜZ DOKSANINCI MADDE — Sigorta ettiren 
kimse, sigortacının sözleşme yapılırken hakiki vaziyetlere 
muttali olduğu takdirde^özîeşmeyi yapmamasını veya daha ağır 
şaftlarla yapmasını mucm olacak bütün hususları sigortacıya 
bildirmeye mecburdur. Sigorta ettiren kimse sorulduğu halde 
susmuş veya noksan yahut hakikata aykırı beyanlarda bulunmuş 
ise hakikata vâkıf omııyan sigortacı sözleşmeden cayabilir; şu 
kadar ki, sigortacı hakikati öğrendiği tarihten itibaren bir ay 
içinde cayma hakkmı kullanmamış ise bu hak düşer. Sigorta 
ettiren kimsenin kötü niyeti anlaşıldığı takdirde sigortacı prime 
h a k kazanır. 

Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında sigorta ettirene 
doldurması teklif olunan listede yazılı sorular dışmda hiçbir 
mesuliyet teveccüh etmez. 

BİN İ K İ YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Sigorta et
tiren-kimse sigortaeının muvafakati olmaksızın rizikoların 
yerini veya sigortalı malın sözleşme zamanındaki halini değiş-

«5. Kısmi 
sigorta. 

III - Menfaat de
ğerinin altında 

olan sigorta. 

IV - Sigortacının 
tahkik salâhiyeti. 

D) Sigorta etti
renin külfet ve 

borçları. 
I - İhbar külfeti. 

1. Sözleşme 
yapıhrken. 

2. Sigorta süresi 
içinde. 
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3. Rizikonun 
gerçekleşmesi 

halinde. 

II - Koruma 
tedbirleri. 

III - Prim öde
mek borcu. 

i. Genel olarak. 

2. ödeme 
zamanı. 

tirip de değişiklik, sözleşmenin yapıldığı anda mevcut olduğu 
halde sigortacının sigorta sözleşmesini yapmamasını- veya daha 
ağır şartlarla yapmasını mucip bir mahiyette ise sigortacı'söz
leşmeyi feshedebilir. 

Birinci fıkrada yazılı değişikliği yapan kimse keyfiyeti sekiz 
gün zarfında sigortacıya bildirmişse sigortacı ihbar tarihinden 
itibaren sekiz gün içinde fesih hakkını kullanmadığı takdirde 
sigortanın hükmü devam eder. 

Sigorta ettiren kimse değişiklik keyfiyetini sigortacıya ihbar 
etmediği halde dahi sigortacı vâki değişikliğe muttali olduk
tan sonra sekiz gün içinde feshetmez veya sigorta primini istifa 
etmek gibi sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösteren 
bir hal mevcut ise fesih hakkı düşer. 

BİN İKİ YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE — Sigorta etti
ren kimse sigortanın tallûk ettiği rizikonun gerçekleştiğini 
haber aldığı tarihten itibaren beş gün içinde sigortacıya haber 
Vermeye mecburdur. 

Birden çok sigortalarda, sigorta ettiren kimse birinci fıkrada 
muayyen süre içinde sigortacılardan her birine gerek hasar key-' 
fiyetini ve gerekse aynı menfaat hakkında yaptığı sigorta söz
leşmelerini bildirmeye mecburdur. 

Sigorta ettiren kimse kasten yukarıki fıkralar gereğince 
ihbarda bulunmamış ise sigorta haklarını zayi eder. Sigorta 
ettiren kimsenin kusuru halinde yargıç kusurun ağırlığına göre 
sigortacının ödemekle mükellef olduğu bedeli indirebilir. 

BlN İKİ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigorta 
ettiren kimse zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarı-
yacak tedbirleri almakla mükelleftir. Alınan tedbirlerden doğan 
masraflar bu tedbirler faydasız kalmış olsa bile sigortacı tara
fından ödenmek lâzımdır; şu kadar ki, sigorta, menfaat değe
rinin tamamına taallûk etmemişse vâki masraflar ancak sigorta 
bedelinin menfaat değerinin tamamına olan nispetine göre 
ödenir. 

1292 nci maddenin son fıkrası hükmü bura'da da uygulanır. 
BlN İKİ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Sigorta 

ettiren kimse kararlaştırılmış olan primi ödemekle mükel
leftir. Sigorta primi sözleşmede gösterilmemişse bakanlıkça 
tasdik edilmiş olan tarifeler gereğince yargıç tarafından tâyin 
olunur. 

Sigorta primi para olarak ödenir. 
Primin aylık veya yıllık olarak taksitle ödenmesi kararlaştı-

rılabilir. Böyle bir sözleşme yoksa sigorta priminin tamamen 
Ödenmesi lâzımdır. 

BİN İKİ YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Aksine 
sözleşme yoksa sigorta priminin tamamının, taksitli tediyesi ka-
rarlaştırılmışsa ilk primin sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçe 
tanzim edilirse bu poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi 
lâzımdır. 
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Primin ödendiği tarihten itibaren sigortacının mesuliyeti 

başlar. Bu andan önce sigorta ettiren kimse sözleşmeden tama
men veya kısmen cayabilirse de sigortacı kararlaştırılmış olan 
ilk primin yarısını alır. 

BÎN ÎKÎ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Sigorta 
primi sigorta ettirenin ikametgâhında ödenir. Sigorta primi
nin, sigortacının veya acentesinin ikametgâhında ödeneceğine 
dair poliçede bir şart varsa bu şarta riayet olunur; şu kadar ki, 
şarta rağmen sigorta primi fiilen sigorta ettirenin ikametgâ
hında ödenegelmekte ise şart yok sayılır. 

BÎN ÎKÎ YÜZ DOKSAN YEDÎNCÎ MADDE — Sigorta 
ettiren kimse, sigorta primini 1295 nci madde gereğince ver
memiş veya prim tecil edilmiş yahut taksitlere bağlanmış olduğu 
halde iş bu primi veya her hangi bir taksiti vâdenin biti
minde ödememiş ise, sigortacı, kendisine resmî bir ihtarname 
veya taahhütlü mektup göndererek bir ay içinde mezkûr ücret 
veya taksiti ödemediği takdirde sigortannı feshedilmiş olacağmı 
ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sözleşme 
feshedilmiş olur. 

ödenmiyen sigorta primlerinin iki yıllık tutarı sigortalı 
maldan mümtazen istifa olunur. Bu alacak diğer rüçhanlı ala
cakların hepsine tekaddüm eder. 

BÎN Î K Î YÜZ DOKSAN SEKÎZÎNCÎ MADDE — Birden 
çok yıllar için yapılan sigorta sözleşmelerindeki sigorta primi
nin tâyininde rizikonun ağırlığını artıran özel sebepler göz önün
de tutulmuş ise bu sebepler sonradan ortadan kalktığı takdirde 
sigorta ettiren kimse gelecek yıllara ait primlerin - indirilmesini 
istiyebilir. 

BÎN ÎKÎ YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Taz
mini lazımgelen sigorta bedeli, sigorta olunan menfaatin riziko
nun gerçekleştiği zamandaki değerine göre tesbit olunur. Bu de
ğer sigorta1 bedelini aşarsa sigorta olunan mal tamamen telef 
olduğu takdirde mezkûr bedelin ödenmesi lâzımdır. 

Kısmen telef halinde tazminat miktarı, aksine sözleşme yok
sa, sigorta bedelinin malın değerinin tamamına olan nispetine 
göre tâyin olunur. 

BÎN ÜÇ YÜZÜNCÜ MADDE — Sigorta edilen malın de
ğeri poliçede gösterilmemiş ise sigorta ettiren kimse, bu malın ri
zikonun gerçekleştiği andaki değerini ispata mecburdur. Bu de
ğer her suretle ispat olunabilir. Yargıç sigorta ettiren kimseye 
müeddasmın sıhhati hakkında re'sen yemin verebilir. Sigorta 
edilen malın değeri poliçede yazılı miktardan az olduğunu sigor
tacı iddia ettiği halde ispata mecburdur. 

Sigorta edilen malın değeri riziko gerçekleşmeden önce 1283 

3. ödeme yeri. 

4. Temerrüt. 

5. Primin indi
rilmesi. 

E) Sigortacının 
sigorta bedelini 
ödemek borcu. 
I - Şümulü. 

1. Genel olarak. 

2. Değerin 
ispatı. 
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/ / - ffalefiyet. 

F) İflâs. 

G) Sigortalı 
malın sahibinin 

değişmesi. 

A) Rizikonun 
şümulü. 

I - Genel olarak. 

II - özel haller, 

ncü madde hükmü uyarınca eksperler marifetiyle takdir edil
mişse sigortacı bu değere itiraz edemez. 

BlN ÜÇ YÜZ BlRlNCl MADDE — Sigortacı sigorta be
delini ödedikten sonra hukukan sigorta ettiren kimse yerine ge
çer. Sigorta ettiren kimsenin vâki hasardan dolayı üçüncü kişi
lere karşı dâva hakkı varsa bu hak tazmin ettiği bedel nispetin
de sigortacıya intikal eder. 

Sigorta ettiren kimse 1 nci fıkra gereğince sigortacıya inti
kal eden haklarını ihlâl edecek bir hal ve harekette bulunursa 
sigortacıya karşı mesul olur. Sigortacı hasarı kısmen tazmin 
etmiş ise sigorta ettiren kimse kalan kısmından dolayı üçüncü 
kişilere karşı haiz olduğu müracaat hakkını muhafaza eder. 

BlN ÜÇ YÜZ iK lNCl MADDE — Sigortanın taallûk etti
ği rizikoların sonundan önce sigortacı veya sigorta primini he
nüz ödemediği takdirde sigorta ettiren kimse Borçlar Kan unu
nun 82 nci maddesinde yazılı hale düşerse diğer taraf taahhüdü
nün yerine getirileceğine dair teminat talep ve bu tarihten iti
baren üç gün içinde teminat verilmemiş ise sigorta sözleşmesini 
feshedebilir. 

BlN ÜÇ YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sözleşme süresi içinde 
sigorta edilen malm sahibi herhangi bir surette değişmişse, söy
leşmede aksi hüküm olmadıkça sigortadan doğan hak ve borçlar 
o malın rizikosu kendisine ait olduğu tarihten itibaren yeni sa
hibine intikal eder. 

Sigortacı sigorta priminden dolayı önceki malike müracaat 
edebilir. 

ÎKlNCl KISIM 
Yangm sigortası 

BÎN ÜÇ YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sigortacı sigorta 
edilen menkul ve gayrimenkul mallara yangın sebebiyle arız 
olan bütün hasarları tazmin ile mükelleftir. 

Sigortacı, sigorta ettiren kimsenin aslen veya fer'an zimet-
hal olduğu kastı bir yangından doğan hasarları tazmin etmez. 

BlN ÜÇ YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Aşağıda gösterilen ha
sarlar, aksine sözleşme olmadığı halde yangından doğan hasar
lar hükmündedir: 

1. Yangını durdurmak veya söndürmek için kullanılan her 
nevi vasıtalardan yahut hararet veya duman veya buhardan ve
ya sigorta ettirilen eşyanm bir mahalden diğer mahalle nakli 
gibi o eşyanm kurtarılması için alman tedbirlerden veya eşya
nın kaybolmasından yahut yangmm genişlemesine mâni olmak 
maksadiyle sigorta ettirilen binanın ilgili memurun emriyle ta
mamen veya kısmen yıktırılmasından doğan hasar ve masraf
lar; 

2. Sigorta edilen binanın ayıbı, sigorta ettiren kimsenin 
malûmu olmadığı surette bu ayıptan ileri gelen hasarlar; 
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C) Hasar ve 
tazminat. 

I - Tesbit ve 
tazmin sureti. 

3. Yangın vukuuna sebebiyet vermemiş olsa bile ateşten, 
yıldırımdan, infilâktan veya buna benzer olaylardan ileri gelen 
hasarlar. 

BİN ÜÇ YÜZ ALTINCI MADDE — Menkul ve gayrimen- B) Poliçe. 
kul malların yangına karşı sigortasına dair poliçeye 1266 ncı 
maddede yazılı hususlardan başka: 

1. Sigorta olunan binanın bulunduğu mahallin, inşa tarzı
nın ve kullanılma suretinin; 

2. Eşya sigorta edilmişse bunların bulundukları binanın 
kâin olduğu mahallin, inşa tarzının ve kullanılma suretinin; 

Yazılması lâzımdır. 

B l N ÜÇ YÜZ YEDlNCÎ MADDE — Sigortalı bir binaya 
yangından dolayı kısmen arız olan hasar, o binanın yangından 
önceki değeriyle sonraki değerinin mukayesesi suretiyle tesbit 
olunur. 

Sigortalı bir binanın yanmasından doğan hasar, bedelinin 
ödenmesi suretiyle tazmin olunur. Tamamen veya kısmen yanan 
binanın yeniden inşası veya tamiri kararlaştırılmış ise taraflarca 
oybirliğiyle ve birleşemedikleri takdirde mahkemece tâyin olu
nan süre içinde, macraflar sigortacı tarafından verilmek şar-
tiyle, sigorta ettiren kimse binayı inşa veya tamir ettirmeğe 
mecburdur. Bu suretle sigortacı inşa veya tamir masrafları ola
rak ödemeye mecbur olduğu paranın mahalline sarfım muraka
be etmek hakkını haizdir. 

B lN ÜÇ YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Aksine sözleşme yok
sa sigorta ettiren kimse yangından kurtarılan eşyayı hasara 
uğramış olsa dahi sigortacıya bırakarak bedelinin tazminini is
temeğe hakkı yoktur. 

B l N ÜÇ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Bir mala diğer 
kimsenin hasabına olarak vaziyed eden kimse, kusurundan do
layı o mal tamamen veya kısmen yandığı takdirde zarar ve ziyan 
vermesine mecbur kalmak rizikosuna karşı mezkûr malı sigorta 
ettirebildiği gibi bir mala her ne sıfatla olursa olsun vâzıulyed 
olan kimse, kusuriyle vukua gelecek bir yangının diğer bir kim
senin mallarına sirayeti sebebiyle o kimseye karşı hukukan me
sul tutulmak rizikosunu sigorta ettirebilir. Bu takdirde aksine 
sözleşme yoksa1, sigortacı, sigorta ettiren kimsenin bu kusurun
dan ancak doğrudan doğruya doğan hasarı tazmine mecbur olup 
o kimsenin başkaca ödemesine mahkûm olacağı zarar ve ziyanı 
ödemekle mükellef olmaz. 

B l N ÜÇ YÜZ ONUNCU MADDE — Yukanki maddede II 
yazılan hallerde, sigortacının sigorta ettirene karşı ödemeye 
mecbur olduğu tazminatı istifa salâhiyeti münhasıran sigorta 
ettiren kimsenin mesul olduğu kişiye ait olup o kimsenin ala
caklıları bu tazminattan faydalanamazlar. Bu kimseler sigorta
cıdan alacaklarını tamamen ahnamışlarsa kalan kısımdan dolayı 

II - Bırakma 
hakkı. 

D) Mesuliyet 
sigortası. 

T - Şartlar ve 
şümulü. 

Faydalanan 
kimse. 
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A) Uygulanacak 
hükümler. 

B) Rizikonun 
şümulü. 

C) Sigorta 
bedeli. 

D) Poliçe. 

E) Taşımanın 
durdurulması. 

A) Menfaat ve, 
riziko. 

yangın sebebiyle kendilerine karşı mesul olan kimselere müra
caat hakları saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ K I S I M 
Karada ve iç sularda taşıma rizikolarına karşı sigorta 

B İ N ÜÇ YÜZ ON B İ R İ N C İ MADDE — Bu kısımda hü
küm bulunmıyan hallerde denizcilik rizikolarına karşı sigortala
ra mütaallik hükümler uygulanır. 

B İN tîÇ YÜZ ON İ K İ N C İ MADDE — Karada ve iç su
larda taşman eşyanın sigortası halinde sigartacı, aksine sözleşme 
yoksa, eşyanın taşıyıcıya teslimi tarihinden itibaren adına gön
derilene kanunen teslim edilmiş sayıldığı zamana kadar, her ne 
sebeple olursa olsun, mâruz kaldığı hasarlardan mesuldür. 

Sigortacı, taşıma işlerini icraya memur olanların kasten ve
ya kusurlariyle sebebiyet verdikleri hasarları da tazmin ile mü
kelleftir. 
• BİN ÜÇ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigorta bedeli, si
gorta olunan malın taşınması için taşıyıcıya teslim olunduğu za
man o yerdeki değeriyle varma yerine ulaşmasına kadar olan ta--
sıma ücretine ve diğer masraflara şâmildir; şu kadar ki, malın 
varma yerine ulaşması halinde- umulan ve mâkul haddi aşmayan 
kâr, sigorta poliçesine ayrıca dercedilmek şartiyle sigorta bede
line dâhil ettirilebilir. 

B İ N ÜÇ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Sigorta poli
çesi 1266 ncı maddede yazılı hususlardan başka aşağıda yazılan
ları da ihtiva eder: 

1. Malın taşınacağı araç. ve taşımada takip olunacak yol; 
2. Taşıyıcının adı veya ticaret unvanı; 
3. Gönderenle taşıyıcı arasında taşıma için bir süre tâyin 

ohmmuşsa bu süre; 
4. Eşyanın taşıyıcıya tevdi olunduğu yer ile adına gönde

rilene teslim olunacağı yer. 
BİN ÜÇ YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Taşımaya mütaal-

lik hadis olacak zaruretler dolayısiyle taşıma geçici olarak dur
durulur veyahut taşımanın yapılmakta olduğu yol, araç veya 
taşıma tarzı değiştirilirse sigorta sözleşmesi feshedilmiş olmaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Zirai Sigorta 

BİN ÜÇ YÜZ ON ALTINCI MADDE — Biçilmiş veya biçil
memiş her nevi mahsuller yılın her zamanında sigorta ettirilebi
lir. 

Zirai ve ehlî bütün hayvanlar, her nevi sâri hastalıklarla ka
zalara karşı sigorta ettirilebilir. 



— 327 — 
BlN ÜÇ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Zirai sigortalar ya

pıldıkları süre için muteberdir. Sigortanın devamı süresince 
vâki olacak bir hasar ile sözleşme sona ermez; diğer hasarlar 
için de devam eder. 

BlN ÜÇ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Karşılıklı zirai 
sigorta ortaklıklarında sigorta süresi, ortaklığın devamı süre
sidir. Ancak gerek ortaklık ve gerekse ortak, her yıl sonunda 
kooperatif ortaklık hakkındaki hükümler gereğince ortaklık 
ve dolayısiyle sigorta münasebetini kesmeğe salahiyetlidirler. 

BlN ÜÇ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Hasarlar ta
raflarca tâyin olunacak eksperler tarafından takdir ve tesbit 
olunur. 

BEŞİNCİ KISIM 
Sirkate karşı sigorta 

BlN ÜÇ YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Sirkatten zarar gören 
kimselerle sirkat dolayısiyle hukuki mesuliyete mâruz kalan 
kimseleri temin için, sirkate karşı sigorta yapılabilir. 

B) süre. 
I - Süre içinde 

vâki olan hasar
lar. 

II - Karşılıklı 
sigortalarda. 

C) Hasarın 
tesbiti. 

Üçüncü Bölüm 
Garı sigortası 

BİRİNCİ KISIM 
Hayat sigortası 

BlN ÜÇ YÜZ YlRMl BlRlNCl MADDE — Bir kimsenin 
hayatı, ya o kimse veyahut onun bilgi ve muvafakati lâhik ol
masa bile üçüncü bir kişi tarafından sigorta ettirilebilir; şu ka
dar ki üçüncü kişi o kimsenin hayatının devamında menfaatli 
bulunması sigortanın sıhhati için şarttır. 

Küçük, mahcur veya mümeyyiz olmryanların hayatı üzerine 
sigorta yaptırmak muteber ve fakat bunların ölümünü şart ko
yarak sigorta etmek bâtıldır. Her iki halde ölüm vukubulursa 
sigortanın ölüm anındaki riyazi ihtiyatı ödenir. 

Hayatı sigorta olunan kimse sözleşmenin yapıldığı anda 
ölmüş ise sigorta hükümsüzdür. 

BlN ÜÇ YÜZ YlRMl İKİNCİ MADDE — Sigortacı bir kim
senin ya muayyen bir süre içinde veyahut sözleşmede muayyen 
olan. şart ve haller içinde ölümü veya o kimsenin sözleşme ile 
muayyen bir süreden fazla yaşaması ihtimallerini sigorta ede
bilir. 

BlN ÜÇ YÜZ YlRMl ÜÇÜNCÜ MADDE — Bir kimse ha
yatını, dilediği bir veya muhtelif bedellerle, bir veya mütaad-
dit sigortacılara sigorta ettirebilir, 

A) Menfaat. 
I - Sigorta etti
rilebilecek kimse 

II - ölüm ve pa
şama ihtimalleri. 

III - Çiftçe 
sigorta. 
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Bi) Poliçe. 

C) Primin öden
memesi. 

I - Tarafların 
haklan. 

II - Pirim ödenme
sinden muaf 

sigortalar. 

III - Satınalma ve 
ödünç verme. 

D) İntihar. 

E) Faydalanan 
kimselerin 

haklan. 
I - Üçüncü kişi 

lehine şart. 

BÎN ÜÇ YÜZ YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hayat si
gortası poliçesine, 1266 ncı maddede yazılı hususların hayat si
gortasına uygulanabilecek olanlarından başka hayatı sigorta 
olunan kimsenin adı, yaşı, sıfat ve sıhhatinin hal ve derecesi ya-
lızmak lâzımdır. Bu poliçe nama veya emre yazılı olabilirse de 
hâmile yazılı olamaz. 

BÎN ÜÇ YÜZ YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Sigorta primi
nin ödenmemesi halinde 1297 nci maddenin 1 nci fıkrası hükmü 
cari olup sigortacının bu sebepten dâva açmağa hakkı yoktur. 

Sigorta ettiren kimse üç yıl geçmeden önce sigortadan cayar 
veya taahhüdüne riayet etmezse verdiği primi veya bedeli sigor
tacıdan talep edemez. 

Sigorta ettiren kimse en az ilk üç yıllık primi ödedikten 
sonra sigortadan cayar veya taahhüdüne riayet etmezse 1327 
nci maddede yazılı hakları kullanmadığı takdirde sigorta, prim 
ödenmesinden muaf bir hale çevrilmiş olur. Bunun şartlarının 
poliçede açıkça gösterilmesi lâzımdır. 

BÎN ÜÇ YÜZ YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Prim ödenme
sinden muaf sigortanın natık olacağı bedel; önceden temin edi
len bedelin, ödenmiş safi primler ile poliçe uyarınca ödenmesi 
lâzımgelen safi primler arasındaki nispete ve poliçede yazılı 
cetvele göre indirilmesi suretiyle elde edilir. 

BÎN ÜÇ YÜZ YÎRMÎ YEDÎNCÎ MADDE — Sigortacı, en 
az ilk üç yıllık primi ödenmiş olan sigortayı, sigorta ettiren 
kimsenin talebi üzerine ve sigorta poliçesinin iadesi karşılığın
da poliçede yazılı cetvele göre satmalmaya veya sigorta poli
çesi üzerinden ödünç para vermeye mecburdur. 

BÎN ÜÇ YÜZ YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Sigortalı, 
intihar ve intihara teşebbüs neticesinde öldüğü takdirde sigor
ta en az üç yıl devam etmiş bulunursa sigortacı poliçede yazılı 
sigorta bedelini tamamen ödemekle mükelleftir; aksi takdirde 
sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa olsun si
gortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. 

Sigortadan faydalanan kimse hayatı sigorta olunan kişinin 
öldürülmesinde aslan veya feran zimethal olmasından dolayı 
hüküm giymiş ise sigortadan faydalanamıyarak hükümlüye ait 
sigorta bedeli öldürülenin mirasçılarına ait olur. 

BÎN ÜÇ YÜZ YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — Üçüncü 
bir kişinin lehine yapılan hayat sigorta sözleşmesinden doğan 
hak ve menfaatleri sigortacıdan talep ve istifa salâhiyeti doğru
dan doğruya o kimseye aittir. 

Sigorta sözleşmesinde üçüncü kişinin mirasçı sıfatı gösteril
miş olsa bile bu kişi 1 nci fıkra hükmü gereğince doğrudan doğ
ruya sigortacıya karşı hak ve menfaatlere sahip olur. Medeni 
Kanunun 509 ncu maddesi hükmü saklıdır. 

Karı koca aynı sözleşme ile yekdiğerinin lehine ve hayatı üze
rine karşılıklı iki sigorta yaptırabilirler, 



— 329 — 
B l N ÜÇ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Sigorta ettiren 

kimse sigortadan faydalanan kimseyi, sözleşme yapılırken veya 
sonradan tâyin edebilir. 

Kezalik sigorta ettiren kimse sigortadan faydalanan kimseyi 
tâyin ettikten sonra da değiştirebilir; şn kadar ki sigorta etti
ren kimse değiştirme hakkından feragat ettiğini sigorta pcliçe-
sine yazdırmakla beraber sigorta poliçesini sigortadan faydala
nan üçüncü kişiye teslim etmiş ise o kişiyi değiştiremez. 

B l N ÜÇ YÜZ OTUZ B Î R l N C l MADDE — Sigortacının 
iflâsı halinde henüz yürürlükte olan sigorta sözleşmelerinden 
faydalanan kimselere ait mütalebe hakları, iflâs kararma kadar 
her sözleşme için tahakkuk etmiş riyazi ihtiyatların ve bu tarihten 
ödeme gününe kadar hesap edilmiş teknik faizlerin verilmesine 
inhisar eder. 

B Î N ÜÇ YÜZ OTUZ İ K l N C Î MADDE — Sigorta ettiren, 
sigortacıyı haberdar etmeksizin Türkiye'de ve dünyanın her ta
rafında havada, denizde ve karada seyahat etmeye salahiyetli
dir. 

Sulh zamanında, silâhlı sevkiyat mahiyetini haiz seyahat ve 
seferberlikler sırasında veya isyan, kargaşalık ve iç harb vuku
unda sigorta sözleşmesi muteber olur. 

Umumi veya kısmi seferberlik, Devletin bir harbe girmesi 
ihtimali veya Türkiye Cumhuriyetini de ilgilendiren yabancı 
devletler arasındaki harb yüzünden Millî Korunma Kanununun 
uygulandığı süre içinde Hükümet; primleri veya sürprimleri, 
her hangi bir sebeple olursa olsun, Ödenmiyen her nevi hayat si
gortalarını kesilmeye tâbi tutabilir. 

Sigortalının kesilme devresi içinde ölümü halinde kesilme ta
rihine kadar tahakkuk etmiş riyazi ihtiyatlar, bu tarihten ödeme 
tarihine kadar hesap edilmiş teknik faizleriyle birlikte hak sa
hiplerine ödenir. Kesilme devresi içinde sigortalı 1325 - 1327 
ncı maddelerde yazılı haklardan faydalanabilir. 

Kesilme devresi içinde askerî vazifede iken ölen sigortalıla
rın hak sahiplerine üç bin liraya kadar olan sigorta bedellerinin 
tamamı ve bu miktardan yukarı olanlarının üç bin liradan aşağı 
olmamak üzere Hükümetçe tâyin edilecek miktarı ve fazlasının 
riyazi ihtiyatı ve harbde ölen sigortalıların hak sahiplerine si
gorta bedellerinin tamamı ödenir. Sigorta bedelinin Hükümet
çe tâyin edilecek kısmına ait ödenmemiş pirimlerle sürprimler 
teknik faizleriyle birlikte o ödemeden indirilir. 

Sigortası kesilmeye tâbi tutulmuş olan sigortalı kesilme dev
resi sonunda hayatta ise sigorta sözleşmesi tıbbî muayeneye lü
zum kalmadan yeniden yürümeye başlar ve sigortalılar kesilme 
devresine ait primlerle sürprimlerin teknik faizleriyle birlikte 
ödenmesiyle, Hükümetçe tesbit edilecek şartlar dairesinde, mü
kellef tutulur, veyahut sigorta süresi o nispette uzatılmak su
retiyle kesilme süresine ait prim ve sürprim borçlarından ibra 
olunur. 

27 - Değiştirme. 

III - Sigortacının 
iflâsı halinde. 

F) Rizikonun 
şümulü. 
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G) Tontin. 

A) * T arif. 

B) Menfaat. 

€) Tazminatın 
şümulü. 

T - Genel olarak. 

BÎN ÜÇ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ortaklar ta
rafından verilen ııaıayyen birer taksit neticesinde tahassül ede
cek tutarların muayyen bir tarihte hayatta bulunanlar arasında 
paylaşılması şartiyle yapılacak sigorta bâtıldır. 

İKİNCİ KISIM 
Kazaya karşı sigorta 

BİN ÜÇ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kazaya 
karşı sigorta; sigorta ettirenin mâruz olacağı her hangi bir kaza, 
hastalık, maddi menfaatlerini haleldar edecek her hangi bir 
olay, iş kazaları yahut nev'i ve mahiyeti muayyen başka bir kaza 
sebebiyle ölümü veyahut geçici veya daimî surette çalışma kud
reti veya imkânından mahrumiyeti halinde gerek sigorta etti
rene, gerek mirasçılarına veya yerine geçmiş olanlara ve gerek 
muayyen veya mütaaddit hak sahiplerine muayyen sermaye te
diyesini veyahut irat tahsisini bir prim karşılığında sigortacıya 
yükliyen sözleşmedir. 

Kaza sigortası bizzat sigorta ettiren kimse tarafından ya
pılacağı gibi bir veya mütaaddit kişiler lehine olarak diğer 
ldmse tarafından dahi yapılabilir. Bu kabîl kazalarda sigor
tacı zararın bedelden az olduğunu iddia edemez. Kazaya karşı 
sigorta poliçesi ferden bir veya mütaadit muayyen kişiler üze
rine olabileceği gibi bir heyet, bir cemiyet, bir grup üzerine 
dahi yapılabilir. Bu takdirde kazaya karşı sigorta olunan kim
selerin adlarını göstermeye lüzum yoktur. Meslek veya memu
riyetinin zikri kâfidir. 

Bu kısımda hüküm bulunmıyan hallerde hayat sgortasına 
mütaallik hükümler uygulanır. Borçlar Kanununun 112 nci 
maddesi hükmü saklıdır. 

Kaza sigorta-BlN ÜÇ YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE 
lan sigorta ettirenin duçar olduğu kazadan dolayı zararını 
tazmin etmek üzere yapılabileceği gibi bir kimseye ödemeye 
mecbur olacağı kaza tazminatını telâfi etmek maksadiyle dahi 
yapılabilir. 

BlN ÜÇ YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Kaza sigorta
larında sigortacı aşağıda yazılı olayların vukurunda poliçedeki 
tazminatı vermekle mükelleftir : 

1. Kaza ölümü intaç eylediği takdirde gerek âni olsun ve 
gerek kaza tarihinden itibaren âzami bir yıl içinde ölüm vukua 
gelsin tazminat, hak sahibine veya mirasçılara ödenir; 

2. Daimî maluliyeti mucip olduğu takdirde poliçede yazılı 
maluliyet derecesine göre icabeden tazminat, sigorta ettirene 
ödenir; 

3. Geçici surette çalışma kudretinden mahrum edildiği tak
dirde sigorta ettirene poliçede yazılı âzami süre içinde mahru
miyetin devam ettiği müddetçe günlük hesabiyle tazminat 
verilir. 
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BÎN ÜÇ YÜZ OTUZ YEDÎNCÎ MADDE —'..Aksine şart II • Tedavi mas-

olmadığı takdirde sigortacı poliçede yazılı tazminattan başka rafları. 
sigortalının sarf ettiği tedavi masraflarım da vermekle mü
kelleftir. 

BÎN ÜÇ YÜZ OTUZ SEKÎZÎNCl MADDE — Üçüncü kişi- D) Kusurlu olan 
nin kusuru neticesinde vukua gelen kazalardan dolayı sigorta kimseye karşı 
ettirenin sigortacıdan tazminat alması, sigorta ettirenin üçüncü 
kişiye müracaat hakkını ıskat etmez. Üçüncü kişi, sigorta etti
renin sigortası nazara alınmaksızın bütün zarar ve ziyanım taz
min ile mükellef tutulur. 

dâva hakkı. 

II - Konusu. 
1. Münferit 
menfaatler. 

Dördüncü Bölüm 
Denizcilik rizikolarına karşı sigortalar 

BÎRÎNCÎ KISIM 
Genel hükümler 

BİN ÜÇ YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE —Gemi- A) Menfaat. 
nin veya yükün denizcilik rizikolarını salimen geçirmesinde para I - Genel olarak. 
ile ölçülebilir bir menfaati olan kimse bu menfaatini sigorta 
ettirebilir. 

BİN ÜÇ YÜZ KIRKINCI MADDE — Sigorta ettirile-
bilen menfaatler bilhassa aşağıda yazılı konulara taallûk 
edenlerdir : 

L Gemi; 
2. Yapılmakta olan gemi; 
3. Navlun ve yolcu taşıma ücretinden doğan alacaklar; 
4. Yük; 
5. Deniz Ödüncü paraları; 
6. Müşterek ve özel avarya paralariyle karşılığı gemi, nav

lun, yolcu taşıma ücreti veya yük olan diğer alacaklar; 
7. Yükün gönderildiği yere ulaşmasiyle elde edileceği umu

lan kâr; 
8. Kazanılacak komüsyon; 
9. Sigortacının üzerine aldığı riziko. 
Bunlardan birinin sigorta ettirilmesiyle diğerleri sigorta etti

rilmiş sayılmaz. 
BİN ÜÇ YÜZ KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Kaptanın ye 

diğer gemi adamlarmm hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan 
ücret alacakları sigorta ettirilemez. 

BÎN ÜÇ YÜZ KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — Sigorta ettiren 
kimse kendi menfaatini «kendi hesabına sigorta» üçüncü bir 
kişinin menfaatini ise «başkası hesabına sigorta» şeklinde ve 
bu son halde de sigortalının hüviyetini bildirerek veya bildir-
miyerek sigorta ettirebilir. 

Sözleşmede sigortanın kendi hesabına mı yoksa başkası hesa-

2. Sigortası caiz 
olmıyan, menfaat. 

III - Menfaatin 
sahibi. 

1. Kendi, başkası 
ve kimin olacaksa 

onun hesabına 
sigorta. 
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2. Temsil. 

B) Rizikonun 
gerçekleşmiş 

olması. 

C) Sigorta 
değeri. 

I - Aşkm sigorta. 

II - Çiftçe 
sigorta. 

1. Genel olarak. 

bma mı yaptırıldığı da tâyin edilmiyebilir. «kimin olacaksa 
onun hesabma» yapılan bir sigortadan başkası hesabma yap
tırıldığı anlaşılırsa başkası hesabına sigorta hükümleri uygu
lanır. 

Sözleşmeden sigortalım başkası hesabma veyahut kimin 
olacaksa onun hesabına yaptırıldığı anlaşılmazsa sigorta etti
renin kendi hesabma yapılmış sayılır. 

BÎN ÜÇ YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigorta sala
hiyetli bir vekil, vekâleti olmadan başkası hesabma tasarrufta 
bulunan bir kimse yahut da sigortalmın diğer her hangi bir tem
silcisi tarafmdan onun namına yapılırsa sigortalının namma 
hareket eden kimse, sigorta ettiren sayılamıyacağı gibi bizzat 
sigorta da başkası hesabına sigorta sayılmaz. 

Sözleşmede adı ile gösterilen bir üçüncü kişinin menfaatine 
taallûk eden bir sigorta, tereddüt halinde, başkası hesabma 
sigorta sayılır. 

1270 nci maddenin 1 nci fıkrasiyle 1271 nci madde hükümleri 
burada da uygulanır. 

BÎN ÜÇ YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Sigortacı 
tarafmdan tanzim edilecek zararın meydana gelmesi imkânı söz
leşmenin yapıldığı sırada ortadan kalkmış yahut bu anda zarar 
zaten meydana gelmiş olsa bile sigorta sözleşmesinin hükmü mu
teberdir; şu kadar ki, taraflar durumu biliyorlarsa sözleşme, si
gorta sözleşmesi olarak muteber değildir. 

Tanzim olunacak zararın meydana gelmesi imkânının orta
dan kalkmış olduğuna yalnız sigortacı yahut zararın zaten mey
dana gelmiş olduğunu yalnız sigorta ettiren bildiği takdirde söz
leşme, durumu bilmiyen tarafı bağlamaz, ikinci halde sigorta
cı sözleşmenin kendisini bağlamıyacağım ileri sürse bile pri
min tamamını istiyebilir. 

Sözleşmenin sigorta ettiren için bir temsilci tarafından ya
pılması halinde 1363 ncü maddenin 2 nci fıkrasının hükmü, baş
kası hesabına sigorta halinde 1364 ncü madde hükmü ve gemi, 
navlun ve yük gibi birden çok konunun veya bir konuyu teşkil 
eden eşyanın toptan sigortası halinde 1367 nci madde hükmü uy
gulanır. 

BÎN ÜÇ YÜZ KIRK BEŞÎNCÎ MADDE — Sigorta olu
nan menfaain tam değeri sigorta değeridir. 

Sigorta bedeli sigorta değerini aşamaz. 
Sigorta bedelinin sigorta değerini aşan kısmı hakkında si

gorta hükümsüzdür. 
BÎN ÜÇ YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Bir menfaat 

aynı rizikoya karşı birden çok sigortacılara sigorta ettirilmiş 
ve sigorta bedellerinin tutarı sigorta değerini aşmış olursa sigor
tacılar sigortalıya karşı müteselsilen mesul olurlar; şu kadar ki, 
sigortalı, uğradığı zarardan fazla bir para istiyemiyeceği gibi 
sigortacılardan her biri yalnız kendi sözleşmesine göre ödemekle 
mükellef olduğu bedele kadar mesul olur. 
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ödenmede bulunan sigortacının diğer sigortacılara karşı haiz 

olduğu riicu hakkı, sigortacıların sigortalıya sözleşmelere göre öde
meye mecbur oldukları bedeller nispetindedir; şu kadar ki si
gortalardan biri hakkında yabancı hukuk uygulanacak olursa 
yabancı hukuka tâbi sigortacı ancak tâbi olduğu hukuk gere-

. ğince bizat kendisi de iade ile mükellef olduğu takdirde diğer si
gortacıya rüçu talebinde bulunabilir. 

Sigortalı haksız olarak bir fayda temin etmek niyetiyle çifte 
sigorta yaptırmış ise bu sözleşme bâtıldır; sigortacı sözleşmenin 
yapıldığı sırada butlanı bilmiyorsa primin tamamını istiyebilir. 

BÎN ÜÇ YÜZ KIRK YEDÎNCÎ MADDE — Sigorta etti
ren çifte sigortayı meydana getiren sözleşmeyi diğer sigortadan 
haberi olmaksızın yapmışsa sigortacılardan her birinden sigorta 
bedelinin ve bununla mütenasip olarak primlerinin de 1346 ncı 
maddenin 2 nci fıkrasında yazılı nispete göre indirilmesini is

tiyebilir. 
Sigorta bedelinin ve primin indirilmesi sigortanın başladığı 

andan itibaren hüküm ifade eder. Sigortacılardan biri için ri
ziko diğer sigortacı ile sözleşme yapılmadan önce başlamış olursa 
indirme, birinci sigortacıya karşı, ancak, talep edildiği andan 
itibaren hüküm ifade eder. 

Sigortacının münasip bir ristorno ücreti istemeye hakkı 
vardır. 

Sigorta ettiren çifte sigortayı haber alır almaz gecikmeksizin 
indirme talebinde bulunmazsa bu hak düşer. 

BÎN ÜÇ YÜZ KIRK SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bir menfaati 
aynı rizikoya karşı birden çok sigortacılara sigorta ettiren kimse 
her bir sigortacıya öteki sigortalardan gecikmeksizin haber ver
meye mecburdur. 

BÎN ÜÇ YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Sigorta 
bedeli sigorta değerinden az ise 1288 nci madde hükmü uygulanır. 

2. Primin ve 
sigorta bedelinin 

indirilmesi. 

3. thbar külfeti. 

III - Menfaat de
ğerinin altında 

olan sigorta. 

BÎN Ü ÇYÜZ ELLÎNCÎ MADDE — Taraflar sözleşme üe rv - Takselenmis 
sigorta değerini muayyen bir para olarak tesbit ederlerse bu poliçe. 
para taraflar arasında sigorta değeri için esas olur. ı> Takse. 

Takse esaslı surette fahiş ise sigortacı indirilmesini istiye
bilir. Umulan kâr takselenmis ise taksenin sözleşmenin yapıl
dığı sırada ticari tahminlere göre elde edilmesi mümkün 
görülen kân geçmesi halinde sigortacı bunun indirilmesini 
is.tiyebilir. 

«Şimdilik takselenmis» kaydını taşıyan bir poliçe takse katî-
leşmedikçe «takselenmemiş» yani açık poliçe sayılır. 

Navlun sigortasında sigortacı tarafından tazmin edilecek bir 
zarar hakkındaki takse ancak özel surette şart kılınmışsa sigorta 
değeri için esas olabilir. 

BÎN ÜÇ YÜZ ELLÎ BİRÎNCÎ MADDE — Bir poliçe üe 2. Ayn takseler. 
gemi, navlun ve yük gibi birden çok konu veya bir konuyu teşkil 
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V - özel haller. 
1. Geminin 

değeri. 
a) Genel olarak. 

b) Donatım ve si
gorta masraflariy

le tayfa ücreti. 

2. Navlunun 
değeri. 

a) Genel olarak. 

b) Tefsir 
kaideleri 

3. Yükün değeri. 

4. Tasarruf edi
len masraflar. 

eden eşyanın toptan sigortası halinde toptan bir tek sigorta 
bedeli konur ve fakat bu konuların bâzıları için ayrı takseler 
kararlaştırılmışsa ayrı olarak takselenmiş konu ayn ayrı da 
sigorta ettirilmiş sayılır. 

BİN ÜÇ YÜZ ELLÎ ÎKîmî MADDE — Taraflar değer 
biçilmesi için başka bir esas kararlaştırmazlarsa geminin sigor
tacı için rizikonun başladığı andaki değeri, onun sigorta değeri 
sayılır. 

Bu hüküm geminin sigorta değerinin takselenmesi halinde de 
uygulanır. 

BÎN ÜÇ YÜZ ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Donatım ve si
gorta masraflariyle gemi adamlarma ödenecek ücretler gemi ile 
birlikte veya ayrı ayrı olarak yahut gayrisâfi navlunun sigorta 
ettirilmesi suretiyle sigorta ettirilebilir. Bunlar, ancak özel 
surette kararlaştırılmışsa, gemi ile birlikte sigorta ettirilmiş 
sayılır. 

BÎN ÜÇ YÜZ ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Navlun gay
risâfi tutarına kadar sigorta ettirilebilir. 

Mal taşıma sözleşmelerinde şart kılınmış olan navlun tutarı ve 
muayyen bir navlun kararlaştırılmamış veya mallar donatan 
hesabına yüklenmişse 1073 ncü maddede yazılı mûtat navlun tu
tarı navlunun sigorta değeri sayılır. 

BÎN ÜÇ YÜZ ELLÎ BE ŞÎNCÎ MADDE — Navlun sigor
ta edilirken tamamının yahut bir kısmının sigorta ettirildiği tâ
yin edilmemişse navlunun tamamı sigorta ettirilmiş sayılır. 

Navlunun şâfi yahut gayrisâfi olarak sigorta ettirildiği tâ
yin edilmemişse gayrisâfi navlun sigorta ettirilmiş sayılır. 

Sigorta bedelinin hangi kısmının gidiş ve hangi kısmının dö
nüş navlununa ait olacağı tâyin edilmeksizin gidiş ve dönüş nav
lunları bir tek sigorta bedeli üzerine sigorta ettirilmişse bedelin 
yarısı gidiş yarısı da dönüş navlununa ayrılır. 

BÎN ÜÇ YÜZ ELLÎ ALTINCI MADDE — Taraflar de
ğer biçilmesi için başka bir esas kararlaştırmazlarsa malların 
yükleme yerinde ye yükleme zamanındaki değerleriyle sigorta, 
masrafları da dâhil olduğu halde gemiye konuncaya kadar ya
pılan bütün masraflar, malların sigorta değeri sayılır. 

Navlun ile yolculuk sırasında ve varma yerinde yapılan mas
raflar ancak kararlaştırıldığı takdirde hesaba katılır. 

Yukarıki hükümler malların sigorta değeri takselennıiş ol
ması hâlinde de uygulanır. 

BÎN ÜÇ YÜZ ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — Donatım mas
rafları veya gemi adamlarına Ödenecek ücretler, ister ayrı ayrı 
olsun ister gayrisâfi navlunun sigorta ettirilmesi suretiyle ol
sun, yahut malların sigorta ettirilmesinde navlun veya yolculuk 
sırasında ve varma yerinde yapılan masraflar sigorta ettirilmiş
se .sigortacı; masraflardan, ücretlerden veya navlundan bir kaza 
neticesi tasarruf edilen kısım için tazminat vermez, 
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BİN ÜÇ YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Yük sigor

tasında umulan kâr veya komüsyon, malların sigorta değeri tak-
selenmiş olsa dahi, ancak sözleşmede tâyin edildiği takdirde si
gorta içinde sayılır. 

Umulan kâr yük sigortasına dâhil olup da sigorta diğeri tak-
selenmiş ve fakat taksenin hangi kısmının umulan kârın olaca
ğı tâyin edilmemişse taksenin yüzde onunu umulan kâra ait ol
duğu kabul edilir. L^mulan kâr yük sigortasına dâhil olup da 
sigorta değeri takselenmemişse malların 1356 nci maddede yazılı 
sigorta değerinden yüzde onu umulan kâr olarak sigorta ettiril
miş sayılır. 

Komüsyon yük sigortasına dâhil olması halinde de 2 nci fık
ra hükümleri, yüzde on yerine yüzde iki koymak suretiyle uygu
lanır. 

BİN ÜÇ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Umulan 
kâr veya komüsyon ayrı ayrı olarak sigorta ettirilmiş ve fakat 
sigorta değeri takselenmemiş bulunursa tereddüt halinde sigor
ta bedeli aynı zamanda sigorta değerinin de taksesi olarak ka
bul edilir. 

BİN ÜÇ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Deniz ödüncü 
paraları primiyle birlikte alacaklısı için sigorta ettirilebilir. 

Deniz ödüncü paraları sigortasında, deniz ödüncüne karşı 
hangi şeylerin rehnedildiği gösterilmemişse sigorta gemiye, nav
luna ve yüke şâmil sayılır. Bunu, eğer hakikaten deniz ödün
cüne karşı bütün bu şeyler rehnedilmemişse ancak sigortacı ileri 
sürebilir. 

BİN ÜÇ YÜZ ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Borçlarını 
yerine getiren sigortacı, sigortalının üçüncü bir kişiye tazmin 
ettirebileceği bir zararı tazmin ettiği takdirde 1256 ve 1258 nci 
maddelerin 2 nci fıkralarının hükümlerine halel gelmeksizin 
üçüncü kişiye karşı sigortalının haklarına halef olur. 

Sigortalı, istediği takdirde sigortacıya, masrafı ona ait olmak 
üzere, üçüncü kişiye karşı olan haklarına halef olduğunu gös
teren ve noterlikçe tasdik olunan bir senet vermeye mecburdur. 

Sigortalı, sigortacının yukarda yazılı haklarına halel vere* 
cek her türlü fiilinden mesuldür. 

BİN ÜÇ YÜZ ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Karşılığı 
deniz rizikolarına mâruz bulunan bir şey olan alaeak sigorta edil
miş ise zarar vukurunda, sigortacı borçlarını yerine getirdik
ten sonra sigortalı borçluya karşı olan haklarını sigortacının 
verdiği tazminat nispetinde kendisine devretmeye mecburdur. 

Sigortalı sigortacıdan hakkını istemeden önce borçluya karşı 
olan haklarını ileri sürmeye mecbur değildir. 

5. Umulan kâr 
ve komisyonun 

değeri. 
a) G&hfcl olarak. 

b) Tahse. 

6. Deniz ödüncü 
paralan. 

D) ffalefiyet. 

E) Sigortalı 
alacağım devri. 
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A) Külfetin 
şümulü. 

I - Genel olarak. 

II - Başkası hesa
bına sigorta 

halinde. 

B) Külfetin 
ihlâli. 

I - Cayma. 
1. Sebepleri. 

a) Külfetin ye
rine getirilme
mesi halinde. 

b) Yanlış ihbar 
halinde. 

o) Külfetin kıs
men yerine geti
rilmesi halinde. 

2. Caymanın 
süre, şekil ve 
hükümleri. 

ÎKÎNCÎ KISIM 
Sözleşmenin yapıldığı sıradaki ihbar külfeti 

BÎN ÜÇ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Gerek kendi 
ve gerekse başkası hesabına sigorta ettiren kimse sözleşmenin 
yapıldığı sırada kendisince bilinen ve sigortacının, üzerine ala
cağı rizikonun takdiri için olan önemine binaen, sözleşmeyi yapıp 
yapmamak veya aynı şartlar altında yapmak hususundaki kara
rma müessir olabilecek mahiyette olan bütün halleri sigortacıya 
bildirmekle mükelleftir. 

Sözleşme sigorta ettiren için bir temsilci tarafından yapılırsa 
temsilci kendisince bilinen halleri de bildirmeye mecburdur. 

BÎN ÜÇ YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sigor
tanın başkası hesabına yaptırılması halinde sözleşmenin yapıl
dığı sırada bizzat sigortalının veya aradaki vekilin bildikleri hal
lerin de sigortacıya bildirilmesi lâzımdır. Bununla beraber si
gortalı veya aradaki vekil bildirilecek hali olağanüstü tedbirler 
alınmaksızın sigorta ettirene sözleşmenin yapılmasından önce 
haber vermiyecek kadar geç öğrenirlerse onların bilmiş olmaları 
keyfiyeti nazara alınmaz. 

Sigorta, sigortalı vekâlet vermeden ve onun malûmatı olmadan 
yapılmış ve sözleşmenin yapıldığı sırada vekâleti olmadığı sigor
tacıya bildirilmişse sigortalının bildirilecek hali bilip bilmeme
sine bakılmaz. 

BÎN ÜÇ YÜZ ALTMIŞ BEŞÎNCÎ MADDE — önemli bir 
hal 1363 ve 1364 neti maddelerin hükümlerine aykırı olarak bil
dirilmemiş olursa sigortacı sözleşmeden cayabilir. Sigorta etti
ren veya 1363 ncü maddenin 2 nci fıkrasına veya 1364 ncü mad
deye göre bilgisi önemli olan bir ilgili hali öğrenmekten kasıt ile 
kaçındığı için önemli hal bildirilmemişse hüküm aynıdır. 

Sigortacı bildirilmemiş olan hali biliyor idiyse yahut ihbar 
kusursuz olarak yapılmamış ise cayma caiz değildir. 

BÎN ÜÇ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Sigortacı, 
önemli hale dair yanlış bir ihbarda bulunulmuş olması halinde de 
sözleşmeden cayabilir. 

Sigortacı yanlışlığı biliyor idiyse veya yanlış ihbar kusursuz 
olarak yapılmış ise cayma caiz değildir. 

BÎN ÜÇ YÜZ ALTMIŞ YEDÎNCÎ MADDE — Sigorta et
tirilmiş konuların bir kısmı hakkında sigortacmm caymasını 
hakli kılacak şartlar mevcutsa sigortacının geri kalan kısmı için 
sözleşmeyi aynı şartlar altında yapmış olmıyacağı halin icabın
dan anlaşıldığı takdirde sigortacı bu kısım hakkında da sözleş
meden cayabilir. 

BÎN ÜÇ YÜZ ALTMIŞ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Sözleş
meden cayma ancak bir hafta içinde caizdir. Bu süre sigorta
cının, ihbar külfetinin ihlâl edildiğini öğrendiği andan itibaren 
başlar. 
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Caymanın sigorta ettirene karşı beyan edilmesi lâzımdır. Si

gortacı caysa da primin tamamını alır; alınmış tazminat geri ve
rilir ve alındığı günden itibaren faizi de ödenir. 

Sigortacı, rizikosunu üzerine aldığı kaza tahakkuk ettikten 
sonra cayarsa, kendisine bildirilmemiş olan halin kazanın mey
dana gelmesi ve sigortacının ödeme borcunun şümulü üzerine bir 
tesiri olmadığı takdirde, tazminat verme mükellefiyeti baki ka
lır. 

BlN ÜÇ YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — ihbar 
külfeti gereği gibi yerine getirilmemiş olup da bu hususta ilgi
lilerin diğer tarafa isnat edilebilecek bir kusuru bulunmamasın
dan dolayı sigortacı cayma hakkmı haiz değilse ve rizikonun 
kabul edildiğinden daha yüksek olması sebebiyle daha fazla bir 
prim verilmek lâzımgeliyorsa sigortacı bunu istiyebilir. Sözleş
menin yapıldığı sırada sigortacının rizikoyu üzerine alması ba
kımından önemli bir hal diğer taraf ça bilinmediği için sigorta
cıya bildirilmemişse aynı hüküm caridir. 

Kararlaştırılan primden yüksek prim istemek hakkı, sigorta
cının ihbar külfetinin ihlâlini yahut bildirilmemiş hali öğrendiği 
andan itibaren bir hafta içinde ileri sürülmezse düşer. 

BÎN ÜÇ YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE — Sigortacının hi
leden dolayı Borçlar Kanununun 28 ve 31 nci maddeleri gereğin
ce haiz olduğu haklar saklıdır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Sigortalının sigorta sözleşmesinden doğan borçları 

BÎN ÜÇ YÜZ YETMİŞ BÎRÎNCÎ MADDE — Aksi karar- A) Prim öde-
laştırılmış olmadıkça primlerin sözleşme yapılır yapılmaz ve bir wefc borcu. 
poliçe istenirse poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi lâzımdır. 

Prim ödemek borcu, sigorta ettiren kimseye düşer. 
BÎN ÜÇ YÜZ YETMÎŞ ÎKÎNCÎ MADDE — Sigortacı için B) Rizikoyu de-

riziko başlamadan önce sözleşmede tesbit edilen yolculuk ye- ğiştirmemek 
rine başka bir yolculuğa çıkarılırsa sigortacı; gemi ve navlunun borcu. 
sigorta ettirilmesinde her türlü mesuliyetten kurtulur; başka I - Yolculuğun 
sigortalarda, ancak yolculuk sigortalı tarafından değiştirilme- deği§mesi. 
miş yahut onun talimatı veya muvafakati olmaksızın değişti
rilmiş olduğu takdirde diğer yolculuk için rizikoyu yüklenir. 

Sigortacı için riziko başladıktan sonra sözleşmede tesbit 
edilen yolculuk değiştirilirse sigortacı yolculuğun değişmesinden 
sonra çıkan kazalardan mesul değildir. Bununla beraber yolcu
luk sigortalı taraf ından değiştirilmemiş yahut onun talimatı veya 
muvafakati olmaksızın değiştirilmiş veyahut da yolun değiştiril
mesi zaruret halinde ileri gelmişse sigortacı bu kazalardan mes
uldür; meğer ki, bu zaruret hali sigortacının üstüne almadığı 
bir rizikodan doğmuş ola. 

Başka bir varma limanına gitmeye karar verilip de bu kararın 
tatbikına geçilince her iki varma limanına giden yollar henüz 

II - Primin art%» 
rilmasi'. 

III - Hile 
halinde. 
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77 - Yolculuğun 
gecikmesi gibi 
rizikoyu artıran 

fiiller. 

III - Kaptanın 
şahsının bildiril

mesi. 

IV - Geminin 
tâyini. 

1. Geminin 
m. 

2. İhbar külfeti. 

C) Rizikonun 
gerçekleşmesi ha
linde külfetler. 

I - İhbar külfeti. 

II - Koruma 
tedbirleri. 

ayrılmamış olsa bile yolculuk değiştirilmiş sayılır. Bu hüküm 1 
ve 2 nci fıkradaki hallerde uygulanır. 

BlN ÜÇ YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigortalı
nın kendi fiili yahut talimatı veya muvafakatiyle yolculuğun 
başlaması veya bitmesi muhik sebep olmaksızın geciktirilir, söz
leşmede tesbit edilen yolculuğa tekabül eden rotadan ayrılınır, 
sözleşmede tesbit edilen yolculuğa dâhil bir durma limanı sayıla-
mıyacak olan bir limana uğranır yahut da sigortalı başka surette 
rizikonun artması veya değişmesine sebep olur, hususiyle bunun 
için verdiği sözü tutmaz ise sigortacı; sayılan sebeplerden biriyle 
rizikonun artmış veya değişmiş olmasından sonra doğan kaza
lardan mesul değildir. 

Birinci fıkra hükmü aşağıda yazılı hallerde uygulanmaz :;..' 
1. Rizikonun artması veya değişmesinin sonraki kaza üze

rine tesir yapamadığı halin icabından anlaşılırsa; 
2. Sigortacı için riziko başladıktan sonra rizikonun artması 

veya değişmesine bir zaruret hali sebep olmuşsa; meğer ki bu 
zaruret hali sigortacının üstüne almadığı bir rizikodan doğmuş 
ola; 

3. Kaptan insaniyet düşüncesiyle rotadan ayrılmak mecbu
riyetinde kalmışsa. 

BlN ÜÇ YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Söz
leşme yapılırken kaptanın ismen gösterilmesi, geminin o kaptan 
tarafından idare edilmesini tekeffül sayılmaz. 

BlN ÜÇ YÜZ YETMİŞ BEŞlNCl MADDE — Yük sigor
tasında mallar bu husus için kararlaştırılan gemi ile taşınmaz
larsa sigortacı hiçbir kazadan mesul olmaz. Bununla beraber 
sigortacı, riziko kendisi için başladıktan sonra mallar sigorta
lının talimatı veya muvafakati olmaksızın yahut bir.kaza 
icabından taşımaya tahsis edilen gemiden başka bir surette 
taşımaya devam olunursa sözleşme hükümlerine göre mesul 
olur; meğer ki kaza sigortacının üstüne olmadığı bir rizikodan 
doğmuş ola» 

BlN ÜÇ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — Taşıyacak 
gemi veya gemiler gosterilmeksizin yani « belli olmıyan veya adı 
tâyin olumamış gemilerle » olan yük sigortasında sigortalı mal
ların hangi gemiye yüklendiğini öğrenir öğrenmez bunu sigorta
cıya bildirmekle mükellef tir. 

Bu külfetin yerine getirilmemesi halinde sigortaeı yüklen
miş malların uğrıyacakları kazaların hiçbirinden mesul olmaz. 

BÎN ÜÇ YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Sigorta et
tiren veya, sigortadan haberi olmak şârtiyle, sigortalı bir kaza
yı öğrenir öğrenmez bunu sigortacıya bildirmekle mükelleftir; 
bildirmezse sigortacı vaktinde haber verilmesi halinde indirebi
leceği miktarı, tazminat tutarından indirebilir. 

B lN ÜÇ YÜZ YETMİŞ SEKlZlNCt MADDE — Bir kaza 
vukuunda sigortalı, gerek sigorta ettirilmiş şeyleri kurtarmak 
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ve gerekse daha büyük zarara meydan vermemek için lâzımgelen 
tedbirleri mümkün olduğu kadar almakla mükelleftir. Bunun
la beraber imkân varsa lâzım olan tedbirler için önceden sigorta
cı ile görüşmeye mecburdur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Rizikonun vüsat ve şümulü 

BİN ÜÇ ÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Aşağı- A) Rizikonun 
daki hükümler veya sözleşme ile başka bir şey tâyin edilmemişse mahiyeti. 
sigortacı sigortanın devamınca geminin ve yükün mâruz bu- I - Genellik esası. 
lundukları bütün rizikoları yüklenir. 

Sigortacı bilhassa şu rizikoları yüklenir ; 
1. Üçüncü bir kişinin kusurundan ileri gelse bile su alma, 

karaya oturma, parçalanma, yanma, batma, yangın, patlama, yıl
dırım, zelzele, buz hasarına uğrama ve saire gibi tabiî hâdise
lerle diğer deniz kazalarından doğabilecek rizikoları; 

2. Harb ve en yüksek makamın emir ve tasarruflarından 
doğabilecek rizikoları; 

3. Sigortalının kusuru olmaksızın üçüncü kişinin talebi üze
rine ihtiyati haciz konması rizikosunu; 

4. Hırsızlık ile deniz haydutluğu, yağma ve diğer zorbalık 
rizikolarını; 

5. Yolculuğa devam için sigorta ettirilmiş malları 998-1001 
nci maddelerle 1214 ncü madde hükümleri gereğince deniz ödün
cüne karşı rehnetmek yahut aynı maksat için mallar üzerinde 
satmak veya kullanmak suretiyle tasarruf etmek rizikosunu; 

6. Sigorta ettirilmiş şey için bir zarar doğmak şartiyle ge
mi adamlarından birinin yolsuzluğu veya kusuru rizikosunu; 

7. Çatma neticesi sigortalının; doğurdan doğruya veya bir 
üçüncü kişiye ika edilen zararı tazmine mecbur olmak suretiyle 
bilvasıta zarar görmüş olması arasında bir fark gözetilmeksizin, 
gemilerin çarpışması rizikosunu. 

BİN ÜÇ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Sigortacı aşağıda W - İstisnalar. 
yazılı zararları tazmin etmez : 

1. Gemi veya navlunun sigortası halinde : 
A) Geminin 974 ncü maddeye aykrı olarak denize elverişli 

veya yola elverişli bir halde bulunmadan yahut lüzumlu bel
geler olmadan denize çıkarılmasından doğan zararlar; 

B) Çatma hariç olmak üzere, donatanın gemi adamlarından 
birinin üçüncü kişiye ika ettiği zarardan 947 ve 948 nci mad
deler gereğince mesul olmasından doşan zararlar; 

2. Yalnız geminin sigortasında : . 
A) Geminin alelade kullanılması yüzünden gemi ve teferrua

tının uğradığı zarar; 
B) Sadece eskime, çürüme veya kurt yeniği sebebiyle gemi 

ve tef erruatının uğradığı zarar; 
3. Yük veya navlunun sigortası halinde : Malların tabiî 

mahiyeti iktizası, hususiyle içten bozulma, kendiliğinden eksilme, 
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normal akma ve sızma ve bunlara benzer diğer sebeplerden ya
hut malların fena ambalaj yapılmış olmasından doğan zarar
larla fare veya sıçanlar tarafından mallara yapılan zararlar; bu
nunla beraber sigortacının mesul olduğu bir kaza yüzünden 
yolculuk mûtat olmıyan bir şekilde gecikirse sigortacı bu bentte 
yazılı zararları, gecikmeden ileri geldiği nispette tazmin etmeye 
mecburdur; 

4. Sigortalının kastı ve ihmaliyle sebep olduğu zarar; bu
nunla beraber sigortacı, sigortalıya kötü bir hareket tarzı isnat 
edilemedikçe, sigortalının gemiyi yanlış sevk ve idare etmek 
suretiyle sebep olduğu zararı ödemeye mecburdur; 

5. Yük veya umulan kârın sigortası halinde: Yükletenin, 
adına gönderilenin yahut kargadörün bu sıfatla kasıt veya 
ihmalleriyle sebep oldukları zarar. 

BÎN ÜÇ YÜZ SEKSEN BÎRÎNCÎ MADDE — Sigortalı
nın bir zarar için kaptan veya başka kimseden tazminat istemek 
hakkı olsa bile, sigortacı bu zararı tazmin etmekle mükelleftir. 
Sigortalı zararın tazminini önce sigortacıdan istiyebilir. Bu
nunla beraber sigortalı, tazminat istemek hakkının müessir 
surette takibi için sigortacıya lüzumlu olabilecek yardımda bu
lunmaya ve bu hakkı emniyet altına almak maksadiyle navlunu 
ödemeyip alıkoymaya, gemiyi haciz ettirmeye veya başka mü
nasip bir şekilde, masrafı sigortacıya ait olmak üzere, 1378 nci 
madde gereğince halin icaplarma göre lüzumlu dikkat ve ba
sireti göstermeye mecburdur. 

BÎN ÜÇ YÜZ SEKSEN ÎKlNCl MADDE — Geminin bir 
yolculuk için sigorta ettirilmesi halinde sigortacı için riziko, 
yükün veya safranın alınmasına başlandığı yahut ne yük ve 
ne de safra alınmıyacaksa geminin kalktığı andan itibaren 
başlar ve varma limanında yükün veya safranın boşaltılması 
bittiği anda biter. 

Sigortalı boşaltmayı muhik bir sebep olmaksızın geciktirirse 
riziko, böyle bir gecikme olmasaydı boşaltmanın bitmiş olacağı 
anda biter. 

Boşaltma bitmeden önce yeni bir yolculuk için yük veya safra 
alınırsa riziko, yükü veya safranın alınmasına başlandığı anda 
biter. 

BÎN ÜÇ YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Yük, umu
lan kâr veya taşınacak mallardan kazanılacak komüsyonun si
gortası halinde riziko, malların gemiye veya mavnalara yük
letilmek üzere karadan ayrılmış oldukları andan başlar ve mal
ların varma limanında yeniden karaya çıktıkları anda biter. 

Boşaltma; sigortalı yahut, yük veya umulan kârın sigortası 
halinde, sigortalı veya 1380 nci maddenin 5 nci bendinde göste
rilen kimselerden biri tarafından muhik bir sebep olmaksızın 
geciktirilirse riziko, böyle bir gecikme olmasaydı boşaltmanın 
bitmiş olacağı anda biter. 

III - Üçüncü kişi
lerin zarardan do

layı mesuliyeti. 

B) Rizikonun 
süresi. 

I - Rizikonun 
başlangıcı ve 

sonu. 
1. Geminin sigor

tası halinde. 

2. Yük, umulan 
kâr, komisyonu^ 
sigortası halinde. 
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5. Navlunun si
gortası halinde. 

Yükleme ve boşaltma sırasında mavnaların mahallî teamül
lere göre kullanılmasından doğan rizikodan da sigortacı mesuldür. 

BÎN ÜÇ YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Nav
lunun sigortası halinde; geminin ve bu yüzden navlunun mâruz 
kaldığı kazalar bakımından, aynı yolculuk için geminin sigorta 
ettirilmesi halinde rizikonun başlayıp bitmiş olacağı anda, yü
kün ve bu yüzden navlunun mâruz kaldığı kazalar bakımından 
aynı yolculuk için malların sigorta ettirilmesi halinde rizikonun 
başlayıp bitmiş olacağı anda başlar ve biter. 

Yolcu taşıma ücretlerinin sigortası halinde rizoko, gemi sigor
tasında rizikonun başlayıp bitmiş olacağı anda başlar ve biter. 

Navlun ve yolcu ücretlerini sigorta eden sigortacı, geminin 
uğradığı bir kazadan ancak eşya ve yolcu taşıma sözleşmeleri 
daha önce yapıldıkça ve donatan kendi hesabına mal yükletmişse 
bunlar gemiye veya mavnalara yükletilmek üzere karadan ayrıl
mış olmadıkça, mesuldür. 

BÎN ÜÇ YÜZ SEKSEN BEŞÎNCÎ MADDE — Deniz 
ödüncü veya avarya paralarının sigortası halinde riziko; bu 
paraların avans verildiği yahut avarya masraflarını sigorta
lının kendisi vermişse bunların sarfedildiği andan başlar ve 
deniz ödüncüne karşı rehnedilmiş veya kendileri için avarya 
masrafları sarfedilmiş olan eşyanın sigortasmdaki rizikoların 
bitmiş olacağı anda biter. 

BÎN ÜÇ YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — İşlemeye U - Devam süresi. 
başlıyan riziko süresi sigortacı için, kararlaştırılan süre veya *• Genel olarak. 
sigorta edilen yolculuğun devammca durmadan işler. Hususiyle 
sigortacı bir barınma veya ara limanında geçen günlerde de ve 
yolculuk gidiş ve geliş için sigorta edilmişse gidiş yolculuğunun 
varma limanında geçen günlerinde çıkan rizikodan mesuldür. 

Malların geçici olarak boşaltılması lâzımgelir yahut gemi ta
mir için karaya çekilirse sigortacı malların veya geminin karada 
bulundukları sıradaki rizikodan da mesuldür. 

4. Deniz ödüncü 
ve avarya parala

rının sigortası 
halinde. 

BÎN ÜÇ YÜZ SEKSEN YEDÎNCÎ MADDE — Riziko 
süresi işlemeye başladıktan sonra sigorta edilmiş yolculuktan 
istiyerek veya mecburen vaz geçilirse rizikonun bitmesini 
tâyin bakmamdan yolculuğun bittiği liman varma limanı yerine 
geçer. 

Geminin yolculuğundan vaz geçildikten sonra mallar taşınmak 
üzere kararlaştırılmış olan gemiden başka bir suretle varma 
limanına taşınırsa, taşıma kısmen veya tamamen karadan yapılsa 
dahi başlamış olan riziko bu mallar için devam eder. Bu hallerde 
vaktinden önceki boşaltmanın masrafları, geçici depo masraf
ları ve karadan olsa dahi taşımanın fazla masrafları sigortacıya 
düşer. 

BÎN ÜÇ YÜZ SEKSEN SEKÎZÎNCÎ MADDE — 1386 ve 
1387 nci maddelerle birlikte 1373 ve 1375 nci maddeler hüküm
leri de uygulanabilir. 

. Yolculuktan 
vaz geçmesi 

halinde. 

3. Saklı kalan 
hükümler, 
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BÎN ÜÇ YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Si

gorta ; gün, hafta, ay yahut bir kaç aylık bir süre üzerine yapıl
mış ise sigorta, sözleşmesinin yapıldığı günün saat on ikisinde 
başlar ve sürenin son günü saat on ikisinde biter. 

Sürenin hesabında geminin bulunduğu yer esas tutulur. 
BÎN ÜÇ YÜZ DOKSANINCI MADDE — Geminin süre 

üzerine sigorta edilmiş olması halinde sözleşmede kararlaştırı
lan sigorta süresi gemi yolda iken biterse aksi şart kurumadıkça 
sigorta, geminin en yakın varma limanına ulaşmasına ve bu li
manda boşaltma yapılırsa 1382 nci maddede yazılı olduğu gibi 
boşaltmanın sonuna kadar uzatılmış sayılır. Bununla beraber 
sigortacı, gemi henüz yola çıkmadan sigortayı uzatmak istemedi
ğini sigortalıya ihbar edebilir. 

Sigorta süresinin uzatılması halinde sigortalı uzama süresi 
içinde ve gemi kaybolmuşsa gaiplik süresinin bitimine kadar 
süre üzerine kararlaştırılan primi ödemekte devam etmekle mü-
klleftir. 

Sigortanın uzatılmaması halinde gaiplik süresi sigorta- süre
sini aşarsa gaipliğe istinaden sigortacıdan birşey istenemez. 

BÎN ÜÇ YÜZ DOKSAN BÎRÎNCÎ MADDE — Birden çok 
limanlardan biri veya öteki için sigorta yapılırsa sigortalı bu li
manlardan birini seçebilir. Sigorta « bir liman ve bir başka li
man » yahut « bir ve birkaç başka liman » için yapılırsa sigortalı 
bu limanlardan her birine uğrıyabilir. 

BÎN ÜÇ YÜZ DOKSAN ÎKÎNCÎ MADDE — Sigorta bir
den çok limanlar için yapılmış veya sigortalıya birden çok li
manda durmak hakkı verilmişse sigortalı bu limanlara ancak 
kararlaştırılan veya sözleşme yoksa seyrüsefer icaplarına uygun 
bir sıraya göre uğramaya mezundur, fakat bütün limanlara uğ
ramak mecburiyetinde değildir. 

Aksi anlaşılmadıkça poliçedeki sıra, kararlaştırılmış sıra 
olarak kabul edilir. 

BÎN ÜÇ YÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Müşterek 
avarya halinde sigortacı aşağıda yazılı zarar ve masrafları taz
min eder : 

1. Sigortalının kendi uğradığı bir zarardan dolayı kendi 
üstüne almaya mecbur olacağı kısımda dâhil olduğu halde müş
terek avarya garame payları; 1089 ve 1214 ncü maddeler gere
ğince müşterek avarya esaslarına göre muamele görecek olan 
garame payları da müşterek avarya garame payları gibidir. 

2. Gemide mal bulunmuş olsaydı müşterek avaryadan sayı
lacak olan fedakârlıklar; 

3. Alman tedbirler neticesiz kalmış olsa bile 1378 nci mad
de gereğince kurtarma ve daha büyük mahzurlardan korunma 
için zaruri veya maksada uygun olarak yapılan başka masraf
lar. 

4. Sigortacıya düşen zararm takdiri ve tesbiti için yapılacak 

t 
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masraflar, hususiyle keşif ve muayene, değer biçme, satış ve 
dispeç masrafları. 

BÎN ÜÇ YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Sigor
tacının müşterek avarya garame payları ile müşterek avarya 
esaslarına tâbi tutulan garame paylarından doğan borçları, dis-
peçin kanunen yapılacağı yerdeki hukuka uygun bir surette ya
pılmış o]an dispeçe göre tâyin olunur. Hususiyle müşterek avar
yadan olan bir zarara uğrayan sigortalı dispeçte bu zarar için 
biçilmiş olan paradan fazlasını sigortacıdan istemek hakkını 
haiz olmıyacağı gibi sigortacı da, sigorta değeri hiç gözetilmek
sizin, dispeçte kestirilen paranın tamamını ödemekle mükelleftir. 

Dispeçin yapıldığı yerin hukukuna göre zarar müşterek avar
yadan sayılmamakta ise sigortalı, zararın diğer bir hukuka 
göre ve hususiyle sigortanın yapıldığı yerin hukukuna göre müş
terek avaryadan olduğu sebebiyle sigortacıdan zararın tazminini 
istiyemez. 

BÎN ÜÇ YÜZ DOKSAN BEŞÎNCÎ MADDE — Sigortacı, 
1394 ncü maddede yazılı ve fakat kendinin sigorta sözleşmesine 
göre mesul olmıyacağı bir kazadan doğmuş olan garame pay
larını tazmin etmekle mükellef değildir. 

BÎN ÜÇ YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Dispeç 
kanunen salahiyetli bir kimse tarafından yapılmışsa sigortacı, bu 
dispeçin yapıldığı yerdeki hukuka uygun olmadığını ve bu yüzden 
sigortalıya zarar geldiğini ileri sürerek itirazda bulunamaz; 
meğer ki, sigortalı kendi haklarını gereği gibi gözetmemek yü
zünden bu zararlara sebep olmuş ola. Bununla beraber sigortalı 
kendi zararından menfaat görenlere karşı olan haklarını sigor
tacıya devretmeye mecburdur. 

Buna mukabil sigortalının uğradığı zararın dispeç yapılan 
yerin hukukuna göre tazmini lâzımgelmezken bu zarar müşte
rek avarya olarak muameleye tâbi tutulmuşsa sigortacı sigorta
lıya karşı, dispeçi o nispette hükümsüz olarak telâkki edebilir. 

BlN ÜÇ YÜZ DOKSAN YEDÎNCÎ MADDE — Sigortalı
nın müşterek avaryadan olan yahut müşterek avarya esaslarına 
tâbi tutulan bir zarara uğramasından dolayı bu zararın tesbiti 
ve tanzimini temin için mûtat usule müracaat edilmiş olduğu 
takdirde, sigortalıya ödenecek garame payları için sigortacı; 
ancak sigortalının hak kazandığı tazminatı, mahkemeye müra
caatı kabil iken bu yol ile de elde edemediği nispette mesul olur. 

BÎN ÜÇ YÜZ DOKSAN SEKÎZÎNCÎ MADDE — Dispeçin 
yapılmasına sigortalının kusuru olmaksızın müracaat edilme-
mişse sigortalı sigorta sözleşmesine göre bütün zarar için sigor
tacıya doğrudan doğruya müracaat edebilir. 

BÎN ÜÇ YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Si
gortacı zarardan ancak sigorta bedelinin tutarınca mesuldür. 

Sigortacı, bu yüzden ödenecek tazminatın tamamı sigorta 
bedelini geçse bile 1393 ncifmaddenin 3 ve 4 ncü bentlerinde yazılı 

II - Dispeçin 
önemi. 

1. Kaide olarak. 

2. İstisna. 

3. Sigortacının 
itirazı. 

4. Avarya zarar
larının usulü veç
hile taksimi halin

de mesuliyet. 

5. Kusur olmak
sızın dispeçin ya

pılmaması. 

E) Sigortacının 
mesuliyeti. 

I - En yüksek 
haddi. 
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II - Mesuliyetin 
tahdidi. 

1. Genel olarak. 

2. Süre. 

III - Sigorta de
ğerinin altında si

gorta halinde. 

IV - Sonraki kor
zalar halinde. 

V - Muafhh 
1. özel avarya 

halinde. 

masrafların hepsini ödemeye mecburdur. 
Bir kaza üzerine bu gibi masraflar ve meselâ geri satın alma 

veya itiraz masrafları yapılmış yahut kaza yüzünden hasara 
uğramış şeyin eski hale getirilmesi veya tamiri için masraf edil
miş ve meselâ böyle bir masraf için avarya paraları harcanmış 
yahut sigortalı tarafından müşterek avarya garame payları öden
miş veyahut da sigortalının bu gibi garame paylarını ödemek hu
susunda şahsi bir mükellefiyeti doğmuş bulunursa, daha sonra 
yeniden bir kaza çıkması halinde sigortacı bu sonraki kazadan 
doğan zararlardan, üzerine düşen önceki masraf ve paylar göze
tilmeksizin, bütün sigorta bedeli tutarmca mesul olur. 

BÎN DÖJJT YÜZÜNCÜ MADDE — Sigortacı bir kaza 
çıktıktan sonra sigorta bedelinin tamamını ödemek suretiyle 
sigorta sözleşmesinden doğan diğer bütün borçlardan ve husu
siyle sigorta edilen şeylerin kurtarılması, korunması ve eski 
hallerine getirilmesi için lüzumlu masrafları vermekten kurtu
labilir. 

Kaza sırasında sigorta olunan şeylerin bir kısmı sigortacıya 
ait olan riziko dışında kalmış bulunursa 1 nci fıkrada yazılı 
hakkı kullanan sigortacı, sigorta bedelinin o kısma isabet eden 
kısmını ödemeye mecbur değildir. 

Sigortacı sigorta bedelini ödemekle sigorta olunan şeyler üze
rinde bir hak elde etmiş olmaz. 

Sigortacının yukarda yazılı hakkı kulanmak istediğine mü-
taallik ihbarı sigortalıya ulaşmadıkça sigortacı; sigorta bede
lini ödemiş bulunsa bile sigorta edilen şeylerin kurtarılması, ko
runması veya eski hale getirilmesi için yapılan masrafları tazmin 
etmekle mükelleftir. 

BÎN DÖRT YÜZ BÎRÎNCÎ MADDE — Sigortam 1400 ncü 
maddedeki hakkı kullanmak hususundaki kararım sigortalıya; 
sigortalının kazayı ve bu kazanın mahiyetini ve bundan doğru
dan doğruya doğan neticeleri ve kendisince bilinen ve kazaya ta
allûk eden diğer bütün halleri kendisine bildirdiği günün bitimin
den itibaren en geç üç gün içinde bildirmeye mecburdur; bu süre 
içinde ihbarda bulunmazsa 1400 ncü maddede yazılı hakka 
kaybeder. 

BÎN DÖRT YÜZ ÎKÎNCÎ MADDE — Sigorta tam değer 
üzerinden yapılmamışsa sigortacı, 1393 ncü maddede yazılı ga^ 
rame payları, fedakârlıklar ve masraflardan ancak sigorta be^ 
delinin sigorta değerine olan nispetine göre mesul olur. 

BÎN DÖRT YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigortacının bir 
zararı tazmin borcu, sonradan sigortacıya ait olmayan bir riziko 
neticesinde yeni bir zararın ve hattâ tam bir ziyam hadis olma-
siyle düşmiyeceği gibi değişmez de. 

BÎN DÖRT YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE - - Özel avaryalar, 
1393 ncü maddenin 4 sayılı bendindeki zararın takdir ve tesbiti 
masrafları hesaba katılmaksızın sigorta* değerinin yüzde üçünü 
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geçmedikçe sigortacı bunları ödemez; fakat yüzde üçü geçerse 
yüzde üç indirilmeksizin tam olarak tazmin olunur. 

Gemi süre üzerine veya birden çok yolculuk için sigorta ettiril-
mişse yüzde üç her bir yolculuk için ayrıca hesap edilir. Yolcu
luk mefhumu 1238 nci maddeye göre tâyin olunur. 

BIK DÖRT YÜZ BEŞlNCl MADDE — Sigortacı 1393 ncü 
maddenin 1-3 sayılı bentlerinde yazılı garame paylarını, fedakâr
lıkları ve masr-aflan, sigorta değerinin yüzde üçüne varmasalar 
bile ödemeye mecburdur. Ancak bunlar 1404 ncü maddede ya
zılı yüzde üçün tesbitinde hesaba katılmaz. 

BÎN DÖRT YÜZ ALTINCI MADDE — Sigortacının mu
ayyen yüzdelerden muaf olacağı kararlaşmışsa 1404 ve 1405 nci 
maddelerin hükümleri, orada yazılı yüzde üç yerine sözleşmede 
gösterilen yüzde miktarı geçmek üzere uygulanır. 

BİN DÖRT YÜZ YEDÎNCI MADDE — Sigortacının harb 
rizikolarını üstüne almıyacağı ve diğer rizikolar için de sigorta
nın yalnız harb yüzünden bir engel çıkmasına kadar süreceği 
kararlaştırılmış, hususiyle « harb engelleri frankodur » kaydi 
poliçede yazılmışsa sigortacı için riziko; harb rizikosunun yol
culuk üzerinde tesir etmeye başladığı, bilhassa yolculuğun baş
laması veya devamı harb gemileri, korsanlar veya abluka yüzün
den sekteye uğradığı veya harb rizikosunu bertaraf etmek için 
geçiktirilidiği, gemi böyle bir sebeple yolunu değiştirdiği veya
hut da kaptan harb yüzünden gemiyi artık serbestçe idare ede
mez halde olduğu anda biter. 

BÎN DÖRT YÜZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Sigortacının 
harb rizikosunu üstüne almıyacağı ve fakat bütün diğer riziko
ları harb yüzünden bir engel çıkmasından sonra dahi üstüne 
alacağı kararlaştırılmış, hususiyle « yalnız deniz rizikosu için » 
kaydi poliçede yazılmışsa sigortacı için riziko; ancak sigorta 
olunan şeye mütaallik mahkûmiyet karariyle veya harb riziko
su istisna edilmiş, olmasaydı rizikonun bitmiş olacağı anda biter. 
Fakat sigortacı doğrudan doğruya harb rizikosu yüzünden do
ğan zararlardan ve bilhassa şunlardan mesul değildir : 

1. Muharip devletlerin müsaderesinden; 
2. Harp gemileri ve korsanların zabıt ve tahrip, imha ve 

yağmalarından; * 
3. Tevkif ve itiraz, durma limanının ablukası veya abluka 

edilen bir limana kabul edilmemek yahut da harb rizikosu dola-
yısiyle ihtiyari durma yüzünden çıkan masraflardan; 

4. Böyle bir durmanın aşağıda yazılı neticelerinden; malla
rın bozulması ve azalması; boşaltma ve depo masraf ve rizikosu, 
sonradan sevk masraf lan. 

Tereddüt halinde harb rizikosunun zarara sebebiyet vermedi
ği kabul edilir. 

2. ödenmesi mec
buri masraflar.« 

3. özel sözleş
meler. 

VI - Özel 
kayıtlar. 

1. Harb rizikosu 
hakkında. 

a) «Harb engel
leri frankodur-» 

kaydı. 

b) «Yalnız deniz 
rizikosu için» 

kaydı. 
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2. «Salimen mu

vasalat için» 
kaydı. 

3. «Karaya otur
madan oaşka ha
sar f rankodur» 

kaydı. 

BÎN DÖRT YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Sözleşme 
«salimen muvasalat için» kaydiyle yapılmışsa sigortacı için 
riziko; geminin varma limanında mûtat veya münasip yere 
demir attığı veya bağlandığı anda biter. 

Sigortacı da ancak aşağıdaki hallerde mesul olur : 
1. Greminin sigortası halinde gemi tamamen zayi olur veya 

1420 nci madde gereğince bırakılır yahut bir kaza yüzünden 
varma limanına ulaşılmadan önce tamir kabul etmediği veya 
tamire deymediği için 1432 nci madde gereğince satılırsa; 

2. Malların sigortası halinde bir kaza neticesinde mallar 
veya malların bir kısmı varma limanına ulaşmaz, hususiyle 
varma limanına ulaşmadan önce bir kaza neticesinde satılırsa. 
Mallar varma limanına ulaşmış olursa sigortacı bir hasar veya 
hasar neticesindeki ziyadan mesul olmaz. 

Bundan başka sigortacı hiçbir halde 1393 ncü maddede yazılı 
garame payları ile fedakârlıkları ve masrafları çekmez. 

BÎN DÖRT YÜZ ONUNCU MADDE — Sözleşme «karaya 
oturmadan başka hasar frankodur» kaydiyle yapılmışsa sigor
tacı hasardan doğmuş bir zarardan; bu zararın kıymet düşkün
lüğü yahut tamamen veya kısmen ziyadan ibaret olması ve husu
siyle malların varma limanına tamamen bozulmuş ve asli vasıf
ları kaybolmuş bir halde ulaşmaları yahut hasar veya büsbütün 
mahvolmak tehlikesi yüzünden yolculuk sırasında satılmış olma
ları halleri arasında bir fark gözetilmeksizin mesul olmaz; me
ğer ki, sigorta edilen malların yüklü bulunduğu gemi veya 
mavna karaya oturmuş ola. Alabora, batma, teknenin kırılması, 
geminin parçalanması ve gemi veya mavnayı tamir kabul etmez 
bir hale soakn her deniz kazası karaya oturma gibidir. 

Karaya oturma veya buna ait sayılan bir deniz kazası halinde 
sigortacı böyle bir deniz kazasından doğan ve 1404 ncü maddede 
yazılı yüzde üçü aşan her hasardan mesul olup başka bir hasar
dan mesul olmaz. Hasarın kazadan doğduğuna ihtimal verile-
bilirse onun kaza neticesinde meydana gelmiş olduğu kabul 
olunur. 

Sigortacı hasardan doğmuş olmıyan her zarardan; karaya 
oturma gibi kazalardan birinin olup olmadığı aranmaksızın, söz
leşme sanki yukardaki kayıt olmaksızın yapılmış gibi mesul 
olur. 1393 ncü maddenin 1, 2 ve 4 ncü bentlerinde yazılı garame 
payları, fedakârlıklar ve masraflardan her halde mesul olursa da 
aynı maddenin 3 ncü bendinde yazılı masraflardan ancak kendi
sine düşecek bir ziyanın önüne geçilmesi için yapılmış olmaları 
şartiyle mesul olur. 

Kendi kendilerine ateş almadan yangın veya böyle bir yan
gını söndürme yahut bombardıman yüzünden doğan bir hasardan, 
«karaya oturmadan başka hasar frankodur» kaydı konulmuş 
olsa dahi, sigortacı mesul olur. 
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BÎN DÖRT YÜZ ON BÎRÎNCÎ MADDE — Sözleşme 

«karaya oturmadan başka kırılma ve parçalanma frankodur» 
kaydiyle yapılmışsa 1410 ncu madde hükümleri uygulanır; ancak 
sigortacı 1410 ncu maddeye göre hasardan mesul olduğu nispette 
kırılma ve parçalanmadan mesul olur. 

4. «Karaya otur
madan başka kı

rılma ve parçalan
ma f rankodur» 

kaydı. 

BÎN DÖRT YÜZ ON ÎKÎNCÎ MADDE — Aşağıdaki hal- 5. Karaya oturma 
lerde 1410 ve 1411 nci maddelere göre «karaya oturma» vardır : tâbiri. 

1. Gemi deniz yolculuğunun mûtat hallerinden olmıyarak 
bir yere saplanıp kalır ve tekraryüzdürülemezse; 

2. Yere saplanan gemi demir üzerinde hisalamak, yelken 
toplamak gibi âdi tedbirlerle değil direkler kesmek, yükün bir 
kısmını denize atmek veya boşaltmak gibi olağanüstü tedbir
lerle yahut suların olağanüstü yükselmesi suretiyle, yüzdürü-
lürse; 

3. Gemi teknesi soplanma yüzünden önemli bir zarara uğ
radıktan sonra gemi yüzdürülürse. 

BEŞÎNCÎ KISIM 
Zararın şümulü 

BÎN DÖRT YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Gemi veya 
mallar yok olmuş veya bir daha elde etmek imkânı olmaksızın 
sigortalının elinden çıkmış, hususiyle kurtarılamıyacak surette 
batmış veya asli vasıfları kaybolmuş yahut ganimet olduğuna 
karar verilmişse gemi veya mal için tam zıya vardır. Gemi enka
zının veya demirbaş teferruatının tek tük parçları kurtarılsa bile 
tam zıya var sayılır. 

BÎN DÖRT YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Navlun için 
tam zıya, bütün navlunun kaybolması halinde var sayılır. 

BÎN DÖRT YÜZ ON BEŞÎNCÎ MADDE — Malların varma 
yerine ulaşması halinde beklenilen komüsyon veya umulan kâr 
için tam ziya, malların varma yerine ulaşmamaları halinde var 
sayılır. 

BÎN DÖRT YÜZ ON ALTINCI MADDE — Deniz ödüncü 
ile avarya paraları için tam ziya; deniz ödüncüne karşı rehne-
dilen şeylerle kendileri için avarya paraları avans verilen veya 
harcanan şeylerin tam zıyaa uğramaları veyahut da kaza yü
zünden hâsıl olan hasar, alınan deniz ödünçleri veya sair takyit
ler neticesinde mezkûr paraları karşılamak için hiçbir şey kal-
mıyacak şekilde diğer bir deniz kazasına uğramaları halinde var 
sayılır. 

BÎN DÖRT YÜZ ON YEDÎNCÎ MADDE — Tam zıya 
halinde sigortacı sigorta bedelini tam olarak ödemeye mecburdur. 
1357 nci madde hükmü saklıdır. 

BÎN DÖRT YÜZ ON SEKÎZÎNCÎ MADDE — Tam zıya 2. İndirilme. 
halinde sigorta bedelinin ödenmesinden önce birşey kurtarılmış a) Kısmi kurtar-
olursa bunun satış bedeli sigorta bedelinden indirilir. Sigorta «»o halinde. 

A) Tam ziya. 
I - Haller. 

1. Gemi veya 
yük. 

2. Navlun. 

3. Umulan kâr 
veya komüsyon. 

4. Deniz ödüncü 
ve avarya 
paraları. 

II - Tazminat. 
1. Genel olarak. 



b) Umulan kâr 
halinde. 

II - Bırakma. 
1. Şartlan. 

2. Geminin 
gaipliği. 

a) Genel olarak. 
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tam değer üzerinden yapılmamışsa sigorta bedelinden yalnız kur
tarılan şeyin satış bedeliyle mütenasip bir kısmı indirilir. 

Sigorta bedelinin ödenmesiyle sigortalının sigorta edilmiş şey 
üzerindeki hakları sigortacıya geçer. 

Sigorta bedeli ödendikten sonra tam veya kısmi bir kurtarma 
yapılırsa sonradan kurtarılan şeyler üzerinde yalnız' sigortacı 
hak iddia edebilir. Sigorta tam değer üzerinden yapılmamışsa 
sigortacı yalnız kurtarılan şeylerin bir kısmına hak kazanır. 

BÎN DÖRT YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Umulan 
kârın 1415 nci maddede yazılı tam ziyaı halinde mallar, safi 
satış bedeli malların sigorta değerini aşacak kadar kârlı bir 
surette satılmış olur yahut müşterek avarya hallerinde feda 
edilmiş olan veya 1001 ve 1112 nci maddelere göre tazminat 
verilmesi lâzımgelen mallar için sigorta değerlerinden fazla 
bir para tazmin edilmiş olursa, aşan para umulan kârın sigorta 
bedelinden indirilir. 

BÎN DÖRT YÜZ YÎRMÎNCÎ MADDE — Sigortalı aşağı
daki hallerde sigorta edilen şey üzerinde haiz olduğu hakları dev
rederek sigorta bedelinin tamamının ödenmesini istiyebilir : 

1. Gemi kaybolmuşsa; 
2. Gemi veya malların ambargo edilmiş, muharip bir dev

let tarafından müsadere olunmuş veya başka suretle en yüksek 
makamın emriyle alıkonulmuş yahut deniz haydutları tarafın
dan zaptedilmiş olması sebebiyle sigortanın konusu olan şey teh
likeye mâruz bulunur ve bu olaylar; 

A) Akdeniz, Karadeniz ve Azak Denizinin bütün limanları 
veya kısımları da dâhil olmak üzere bir Avrupa limanında veya 
Avrupa denizinde vâki olmuşsa altı ay; 

B) Ümit ve Horn burunlarının birisinde olmak üzere başka 
sularda vâki olmuşsa dokuz ay; 

C) Bu burunlardan birinin ötesinde olmak üzere başka su
larda vâki olmuşsa on iki ay. 

Geçtiği halde gemi ve mallar serbest bırakılmamış olursa. 
Bu süreler kazanın 1377 nci madde gereğince sigortacıya 

sigortalı tarafından bildirildiği günden itibaren hesap olunur. 

BÎN DÖRT YÜZ YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Yolculuğa 
başlamış olan gemi gaiplik süresi içinde varma limanına ulaşma
mış ve bu süre içinde de ilgililer ondan haber almamışlarsa kay
bolmuş sayılır. 

Gaiplik süresi : 
1. Kalkma ve varma limanlarının her ikisi de Avrupa liman

larından ise yelkenli için altı, vapur için dört ay; 
2. Kalkma ve varma limanlarından yalnız biri Avrupa 

dışında bir liman olur ve Ümit yahut Horn burunlarının biri
sinde bulunursa, yelkenli ve vapur için dokuz ay; bu burun
lardan birinin ötesinde bulunursa yelkenli ve vapur için on iki ay; 

3. Hem kalkma ve hem de varma limanı Avrupa dışında 
bulunursa yolculuğun ortalama süresi iki veya üç ayı geçmediğine 



3. Bırakma 
süresi. 

a) Genel olarak. 
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yahut üç aydan fazla sürdüğüne göre yelkenli ve vapur için 
altı, dokuz veya on iki aydır. 

Tereddüt halinde en uzun süre beklenir. 
BİN DÖRT YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Gaiplik b) Sürenin ba§-

süresi geminin yolculuğa başladığı günden itibaren hesap olunur. langıcı. 
Bununla beraber kalktıktan sonra gemi hakkında haber alınmışsa 
gemi, emin olan habere göre son olarak bulunduğu yerden kalk
mış, olsaydı hangi gün yolculuğa başladığı gün sayılacak idiyse 
o günden itibaren gaiplik süresi hesap olunur. 

BİN DÖRT YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bırakma 
beyanının sigortacıya bırakma süresi içinde vâsıl olması lâzımdır. 

1420 nci maddenin 1 nci bendinde yazılı gaiplik halinde var
ma limanı bir Avrupa limanı ise ve aynı maddenin 2 nci bendin
de yazılı olaylardan birinin vukuu halinde olay Akdenizin, Ka-
radenizin ve Azak Denizinin bütün liman veya kısım
ları da dâhil olmak üzere bir Avrupa limanında veya bir Avru
pa denizinde vâki olmuşsa bırakma süresi altı ay ve bütün diğer 
hallerde dokuz aydır. Bu süre 1420 ve 1421 nci maddelerde ya
zılı sürelerin bitmesiyle işlemeye başlar. 

Mükerrer Sigorta halinde bırakma süresi sigortalının bırak
mayı mükerrer sigortalıya bildirdiği günün geçmesiyle işlemeye 
başlar. 

BİN DÖRT YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE —Bırak
ma süresi geçtikten sonra bırakma caiz değildir; şu kadar ki, si
gortalının diğer sebepler dolayısiyle bir zararın tazminini iste
mek hakkı saklıdır. 

Geminin gaipliği halinde bırakma süresinin geçmiş olmasına 
rağmen sigortalı tam zıya için tazminat istiyebilir; şu kadar ki, 
sigorta edilmiş şey tekrar meydana çıkarak tam zıya halinin 
mevcut olmadığı anlaşılırsa sigortacının talebi üzerine ve sigor
ta bedelinin ödenmesi neticesinde 1418 nci maddeye göre elde et
tiği haklardan feragat etmesi karşılığında sigorta bedelini geri 
vererek uğradığı kısmi zararın tazmin edilmesiyle iktifa etmeye 
mecburdur. 

BİN DÖRT YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Bırakma 4. Bırakma 
beyanının muteber olması için kayıtsız ve şartsız yapılması ve si- beyanı. 
gorta edilmiş, şeyin kaza sırasmda deniz rizikolarına mâruz bu- a>) Sahhat 
lundukça tamamına taallûk etmesi lâzımdır. şartlan. 

Sigorta tam değer üzerinden yapılmamışsa, sigortalı sigorta 
edilmiş şeyin ancak mütenasip kısmını bırakmak mecburiyetin
dedir. 

Bırakma beyanından cayılmaz. 
BİN DÖRT YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — Bırakma b) Hükümsüe-

beyamnm dayandığı olaylar doğru çıkmaz veya beyanın tebliği lüğü. 
sırasında artık mevcut olmazsa, bırakma beyanı hükümsüz kalır. 
Buna mukabil daha önce başgöstermesi halinde bırakma hakkı-

b) Bur akma sü
resinin geçmesi 

hali. 
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5. Hükümleri. 
a) Bırakılan şey 
üzerindeki Jıaklfi-

rın sigortacıya 
geçmesi. 

b) Sigorta bede
linin ödenmesi. 

c) Koruma ted
birleri. 

d) Bırakma 
senedi. 

nın kullanılmasına engel olabilecek olaylar sonradan çıksa bile, 
bırakma beyanı her iki tarafı bağlar. 

BÎN DÖRT YÜZ YlRMl YEDÎNCI MADDE — Sigorta
lının bırakılan şey üzerinde haiz olduğu bütün haklar bırakma 
beyanı ile sigortacıya, geçer. 

Sigortalı bırakma beyanı sırasında bırakılan şeyin ayni hak
larla takyit edilmemesini karşı sigortacıya tekeffül etmeye mec
burdur. Meğer ki, ayni haklar sigorta sözleşmesine göre sigor
tacının mesul olduğu rizikolardan doğmuş ola. 

Gemi bırakılırsa bırakma beyanından sonra kazanılmış ol
mak şartiyle, kazanın vuku bulduğu yolculuğun safi navlunu ge
minin sigortacısına ait olur. Navlunun bu kısmı mesafe navlu
nunun tesbiti için uygulanacak hükümlere göre hesap olunur. 
Bu hal ve vaziyet dolayısiyle sigortalının uğradığı zararı öde
mek, navlun ayrı olarak sigorta ettirilmiş olduğu takdirde, nav
lunun sigortacısına düşer.-

BÎN DÖR YÜZ YÎRMl SEKÎZÎNCÎ MADDE — Sigorta 
bedelinin ödenmesi ancak bırakmanm haklı olduğunu gösteren 
belgeleri sigortacıya ibraz olunduktan ve bunları incelemek için 
münasip bir süre geçtikten sonra istenebilir. Bırakma gaiplik 
sebebiyle vâki olursa geminin kalkma limanından çıktığı tarih 
ile gaiplik süresi içinde varma limanına ulaşmadığı hakkında 
güvenilir belgelerin ibrazı da lâzım gelir. 

Sigortalı; bırakma beyanı sırasında bırakılan şeye dair baş
ka sigortaların yapılıp yapılmadığını, yapılmışsa hangilerinin 
yapılmış olduğunu, bırakılan şeyin deniz ödüncü veya başka ka
yıtlarla takyit edilip edilmediğini, edilmişse bunların nelerden 
ibaret olduğunu sigortacıya elinden geldiği kadar bildirmeye 
mecburdur. Bunlar bildirilmemiş ise sigortacı sonradan bildiri-

, linceye kadar sigorta bedelini ödemeden imtina edebilir, ödeme 
için bir süre kararlaştırılmışsa, bu süre ancak bildirmenin son
radan yapıldığı andan itibaren işlemeye başlar. 

BÎN DÖRT YÜZ YÎRMl DOKUZUNCU MADDE — Si
gortalı bırakma beyanından sonra da 1378 nci madde gereğince 
sigorta edilmiş şeyleri kurtarmak ve daha büyük mahzurlara 
meydan vermemek için gereken tedbirleri almaya, sigortacının 
kendisi buna muktedir oluncaya kadar, mecburdur. 

Sigortalı zıyaa uğramış s-ayılan bir şeyin tekrar meydana çık
tığını öğrenirse, bunu sigortacıya derhal bildirmeye ve talebi 
üzerine kendisine o şeyin elde edilmesi veya paraya çevrilmesi 
için icabeden yardımda bulunmaya mecburdur. 

Masrafları sigortacı öder; sigortalı talep ederse kendisine 
münasip bir avans vermeye de mecburdur. 

BÎN DÖRT YÜZ OTUZUNCU MADDE ~- Sigortalı; bı
rakmanın haklı olduğunu tanıyan, sigortacıya, talebi üzerine 
masraflarını çekmek şartiyle, 1427 nci madde gereğince hakla
rını devrettiğini gösteren bir bırakma senedi vermeye ve bırakı
lan şeylere ait belgeleri teslim etmeye mecburdur, 
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BÎN DÖRT YÜZ OTUZ 3ÎRÎNCÎ MADDE — Geminin 

kısmen hasara uğraması halinde zarar, 1198 ve 1199 neu mad
delere, göre tâyin, edilecek tamir masraflarının tutarından iba
rettir ; şu kadar ki, bu masrafların, sigortacının üstüne aldığı 
rizikolardan doğan hasarlara mütaallik olması lâzımdır. 

BÎN DÖRT YÜZ OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Geminin 818 
nci madde gereğince tamir kabul etmez veya tamire değmez bir 
halde bulunduğu 990 ncı madde uyarınca mahkûmiyet karariy-
le tesbit edilmişse sigortalı, sigortacıya karşı gemiyi veya en
kazını açık artırma yoliyle sattırmaya mezundur. Satış halinde 
zarar, safi satış bedeliyle sigorta değeri arasındaki faktan iba
rettir. 

Sigortacının üstüne aldığı riziko ancak geminin veya enka
zının satılmasiyle biter; sigortacı satış bedelinin tahsilinden de 
mesuldür. 

Geminin tamire değmez bir halde bulunduğunu tâyin için ge
minin hasarlanmadan önceki değeri tesbit olunurken, takselen-
miş olsun olmasın, geminin sigorta değeri nazara alınmaz-

BÎN DÖRT YÜZ OTUZ ÜZÜNCÜ MADDE — Kusuru 
olmaksızın sigortalıya meçhul kalmış olan mühim zararlar ancak 
sonradan meydana çıktığı takdirde tamirin başlamış olması key
fiyeti; sigortalının 1432 nci maddede yazılı hakkını kullanmasına 
engel olma^. 

Sigortalı hakkını tamir başladıktan spnra kullanırsa, sigor
tacı yapılan tamir masraflarını da, gemi satıldığı zaman tamir 
sayesinde daha fazla bir bedel elde edildiği nispette, ayrıca öde
meye mecburdur. 

BÎN DÖRT YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Varma 
limanına hasarlı olarak ulaşan mallar için, bu malların bu li
manda hasarlı halde haiz oldukları gayrisâfi değerle, aynı mal
ların hasarlanmamış olsalardı aynı limanda haiz olacakları 
değer mukayese olunarak, kaybettiği değerin yüzdesi tesbit 
olunmak lâzımdır. Sigorta değerinin aynı miktarda yüzdesi za
rarın miktarı sayılır. 

Malların hasarlı halde iken haiz oldukları değer, açık artır
ma yoliyle yapılacak satış ile veya, sigortacı muvafakat ederse, 
değer biçme suretiyle tesbit olunur. Malların hasarlanmamış bir 
halde iken haiz olmuş olacakları değer 1112 nci maddenin 1 nci 
fıkrasına göre tâyin edilir. 

Muayene, değer biçme ve satış masrafları da sigortacıya 
düşer. 

BÎN DÖRT YÜZ OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Malların 
bir kısmı yolda zayi olursa zarar, malların değeri üzerinden zayi 
olan yüzdesine kadar sigorta değerinin yüzdesinden ibarettir. 

BÎN DÖRT YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Mallar 
yolculuk sırasında bir kaza dolayısiyle satılırsa zarar; malların 
navlunu, Gümrük Resmi ve satış masrafları çıkarıldıktan sonra 

B) Kısmi hasar. 
I - Gemide. 

1. Genel olarak. 

2. Geminin satışı 
halinde. 

3. Tamire başlan
dıktan sonra mey
dana çıkan zarar

lar. 

II - Yükte. 
İ. Hasara uğra

mış mallar. 

2. Ziyaa uğra
mış mallar. 

3. Satılan 
mallar. 
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III - Navlunda. 

IV - Umulan km 
veya komüsyonda. 

V - Beniz ödüncü 
veya avarya para

larında. 

VI - Tazminatın 
şümulü. 

kalan safi bedeliyle bunların sigorta değeri arasındaki farktan 
ibarettir. 

Sigortacmm üstüne aldığı riziko ancak malların satılmasiyle 
biter; sigortacı satış bedelinin tahsilinden de mesuldür. 

1393 -1397 nci maddeler hükümleri saklıdır. 
BÎN DÖRT YÜZ OTUZ YEDÎNCl MADDE — Navlunun 

kısmen kaybı halinde zarar, kararlaştırılmış navlunun ve eğer 
sözleşme yoksa, mûtat navlunun kaybolan kısmından ibarettir. 

Navlun takselenmiş olup da taksenin 1350 nci maddenin 4 ncü 
fıkrasına göre sigortacının tazmin edeceği bir zarar için esas 
tutulması lâzımgelirse, zarar kararlaştırılan veya mûtat navlu
nun kaybolan yüzdesine kadar taksenin yüzdesinden ibarettir. 

BlN DÖRT YÜZ OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Malların 
ulaşmasından beklenilen komüsyon veya umulan kâr husu
sunda zarar; malların hasarlı olarak ulaşmaları halinde 1434 ncü 
maddeye göre tesbit olunması lâzımgelen zarar bunların sigorta 
değerinin yüzde kaçını teşkil ediyorsa, kâr veya komüsyon olarak 
sigorta edilmiş olan paranın aynı miktarda yüzdesinden ibarettir. 

Malların bir kısmının varma limanına ulaşmaması halinde 
zarar, malların varma limanına ulaşmıyan kısmı bütün malların 
değerinin yüzde kaçını teşkil ediyorsa, kâr veya komüsyon ola
rak sigorta edilmiş olan paranın aynı miktarda yüzdesinden iba
rettir. 

Umulan kârın sigortası halinde malların ulaşmamış olan 
kısmı bakımından 1419 ncu maddenin şartları mevcut olursa, 
zarardan bu maddede yazılı fazlanın indirilmesi lâzımdır. 

BÎN DÖRT YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Deniz 
ödüncü veya avarya paralarında kısmi kayıp varsa zarar; deniz 
ödüncüne karşı rehnedilmiş veya kendisi için avarya paraları 
avans verilmiş veya sarferdilmiş şeyin sonraki kazalar netice
sinde deniz ödüncü veya avarya paralarını kapatmaya artık ki
fayet etmemesi yüzünden ileri gelen açıktan ibarettir. 

BÎN DÖRT YÜZ KIRKINCI MADDE — Sigorta tam de
ğer üzerinden yapılmışsa, sigortacı 1431 - 1439 ncu maddeler ge
reğince hesap edilen zararı tamamen ödemeye mecburdur; şu 
kadar ki, 1359 ncu madde hükmü saklıdır. Sigorta tam değer 
üzerinden yapılmamışsa, sigortacı 1288 nci madde dairesinde bu 
zararı ancak kısmen öder: 

A) Zararın 
ispatı. 

I - İspat külfeti. 
1, Genel olarak. 

ALTINCI KISIM 
Zararın ödenmesi 

BÎN DÖRT YÜZ KIRK BÎRÎNCÎ MADDE — Sigortalı 
zararın tazminini istiyebilmek için sigortacıya zararın hesabını 
gösteren bir liste vermeye ve kâfi belgelerle aşağıdaki hususları 
ispat etmeye mecburdur: 

1. Menfaati; 
2. Sigorta edilen şeyin deniz rizikolarına mâruz kaldığını; 
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3. İddianın dayandığı kazayı; 
4. Zararı ve şümulünü. 
BİN DÖRT YÜZ KIRK ÎKiNCİ MADDE — Başkası he

sabına sigorta halinde sigortalı yukarıki maddede yazılı olan
lardan başka, sigorta ettirene sözleşmenin akdi hususunda ve
kâlet verdiğini de ispata mecburdur. Sigorta vekâlet olmaksı
zın yapılmışsa sigortalı, sigortanın kendi menfaatine yapıldığı
na delâleteden olayları ispat etmeye mecburdur. 

BİN DÖRT YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Başka de
liller tedarik etmekteki güçlük dolayısiyle ticari münasebetlerde 
kabul edilmekte olan belgeler ve hususiyle aşağıda yazılı olan
lar ispata' kâfi belgeler sayılır : 

1. Menfaati ispat için : 
• Gemi sigortasında, mülkiyeti tevsik eden senetler. 

Malların sigortasında, sigortalının mallar üzerinde tasarruf
ta bulunabileceğini gösteren faturalar ve konişmentolar; 

Navlunun sigortasında, çarter partiler ve konişmentolar; 
2. Malların yüklendiğini ispat için konişmentolar; 
3. Kazayı ispat için 1985 nci maddede yazılı deniz raporu ve 

gemi jurnali, zabıt ve müsadere hallerinde zabıt ve müsadere 
mahkemesinin kararı, gaiplik hallerinde geminin kaklma lima
nından çıktığı zamana ve gaiplik süresi içinde varma limanına 
ulaşmadığına dair güvenilebilir belgeler; 

4. Zararın ve şümulünün ispatı için, zararın tesbit olundu
ğu yerin kanun veya teamüllerine uygun muayene, değer biçme 
ve açık artırmaya dair belgelerle eksperlerin keşif kâğıtları, ya
pılmış olan tamirlerin makbuzlu hesap puslaları ve verilmiş 
diğer paraların makbuzları; bununla beraber 1431 ve 1432 nci 
maddelerde yazılı geminin kısmi zarara uğraması halinde mua
yene ve değer biçme belgeleriyle keşif kâğıtları ancak aşınma, 
eskime, çürüme veya kurt yenmesinden ileri gelen zarar ayrıca 
tesbit edilmiş olmak ve aynı zamanda mümkün olduğu derecede 
Hükümetçe re'sen tâyin edilmiş yahut o yer mahkemesi veya 
Türkiye Cumhuriyeti konsolosu tarafından ve bunlar yoksa ya
hut bunların iştiraklerine imkân bulunmamışsa, diğer resmî 
makam tarafından özel surette nasbolunan eksperler çağrılmış 
bulunmak şartiyle kifayet eder. 

,BİN DÖRT YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Sigor
talıyı 1441 nci maddede yazılı hallerin veya bu hallerden bir kıs
mının ispatından kurtaran sözleşme muteberdir; şu kadar ki 
sigortacının hilâfına ispat hakkı saklıdır. Malların sigortası 
halinde konişmentonun ibrazına lüzum olmadığına dair sözleş
meye konulan kayıt ancak yüklemeyi ispat külfetinden kurta
rır. 

BİN DÖRT YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — Başkası 
hesabına yapılan sigortada sigorta sözleşmesinden doğan haklar 
sigortalıya aittir. Bununla beraber poliçenin verilmesini ancak 
sigorta ettiren istiyebilir. 

2. Başkası hesa
bına sigorta 

halinde. 

II - Belgelerin 
nitelikleri. 

III - İspat külfe
tinden muaflık 

kayd)ı. 

B) Başkası hesa
bına sigortada. 
I - Sigortalının 

hakları. 



7/ - Sigorta etti
renin hakları. 
1. Tasarruf 

salahiyeti. 

2. Hapis hakkı. 

3. Sigortacının 
sigorta ettirene 
karsı mesuliyeti. 

III - Takas. 

IV - Tazminat 
alacağının devri. 

V - Avans vermek 
mükellefiyeti.. 

1. Genel olarak. 

- 3 5 4 -
Sigortalı, sigorta ettirenin muvafakati olmaksızın ancak po

liçe elinde bulunduğu akdirde hakları üzerinde tasarruf edebi
leceği gibi bu hakları mahkemede iddia edebilir. 

BÎN DÖRT YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Sigorta et
tiren sigorta sözleşmesinden sigortalı lehine doğan haklar üze
rinde kendi namına tasarruf edebilir. 

Bir poliçe tanizm edilmişse, sigorta ettiren sigortalının mu
vafakati olmaksızın, ödenecek paraları almaya ve sigortalının 
haklarını devretmeye ancak poliçe elinde bulunduğu takdirde 
mezundur. 

Sigortacı, ancak sigorta ettiren, sigortalının sigortaya mu
vafakat ettiğini kendisine ispat etmek şartiyle, sigorta ettirene 
ödemede bulunmaya mecburdur. 

BÎN DÖRT YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Sigorta et
tiren, sigorta ettirilmiş konudan dolayı sigortalıya karşı haiz 
olduğu alacaklar itfa edilmedikçe, poliçeyi sigortalıya veya onun 
alacaklılarına yahut iflâs masasına teslime mecbur değildir. Bir 
zarar halinde sigorta ettiren bu alacaklarını sigortacıya karşı 
doğan alacaktan, ve sigorta paralarının tahsilinden sonra bu so
nuçlardan, sigortalıdan ve onun alacaklılarından önce tercihan 
itfa edebilir. 

BÎN DÖRT YÜZ KIRK SEKÎZÎNCÎ MADDE — Sigor
tacı, poliçe sigorta ettirenin elinde bulunduğu sırada sigortalıya 
veya sigortalının alacaklarına yahut iflâs masasına ödemede bu
lunmak veya onlarla sözleşme yapmak suretiyle sigorta ettirenin 
1447 nci maddede yazılı hakkını ihlâl ederse, sigorta ettirene 
karşı mesul olur. 

Sigortacının poliçe üzerinde hakkı olan üçüncü kişiye karşı, 
bu hakka dair sözleşmeler yapmak yahut poliçeyi geri almadan 
veya üzerine lâzımgelen şerhi yapmadan sigorta paralarım öde
mek suretiyle ne dereceyev kadar mesul olacağı Borçlar Kanunu 
hükümlerine göre tâyin olunur. 

BÎN DÖRT YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Sigor
tacı sigorta ettirenden olan bir alacağını, bu alacak sigortalı için 
yapılan sigortadan doğmuş olmak şartiyle tazminat alacağı ile 
takas edebilir. 

BÎN DÖRT YÜZ ELLÎNCÎ MADDE — Sigortalı vukü^ul-
muş ve ilerde vukubulacak kazalardan tazminat alacaklarını 
üçüncü bir kişiye devredebilir. Poliçe emre yazılı/ise başkası 
hesabına sigorta halinde ilk devrin muteber olması için sigorta 
ettirenin cirosu kâfidir. 

BÎN DÖRT YÜZ ELLÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Kazanın bil
dirilmesinden itibaren iki ay geçtikten sonra 1441 nci maddede 
yazılı zararın hesap listesi sigortalının kusuru olmaksızın ibraz 
olunmamış ve fakat takribi bir keşifle sigortacıya düşen en az 
para tesbit edilmiş olursa, sigortacı bu parayı kendi borcundan 
indirerek geçici olarak ödemekle mükelleftir; şu kadar ki, si-
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ğorta paralarının ödenmesi için kararlaştırılmış süre bitmedikçe 
ödemeye mecbur değildir, ödeme süresi zarar hesabının sigor
tacıya tebliğinden itibaren işlemeye başlıyacaksa, bu halde sigor
tacıya muvakkat keşfin haber verildiği andan itibaren hesap 
olunur. 

BÎN DÖRT YÜZ ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Sigortacı -
1. Avarya hallerinde sigorta ettirilmiş şeyin kurtarılması, 

korunması veya tamiri için lüzumlu masraflara mütaallik olarak 
ilerde tesbit edilecek borcuna mahsuben kendisine düşen paranın 
üçte ikisini; 

2. Geminin veya malların zaptı halinde itiraz masraf larından 
kendisine düşen paraların tamamını; 

İhtiyaç hâsıl olur olmaz, avans olarak vermekle mükelleftir. 

YEDÎNCÎ JCISIM 
Çeşitli hükümler 

BÎN DÖRT YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Sigortalı, 
sigortanm taallûk ettiği teşebbüsten tamamen veya kısmen vaz 
geçer yahut kendi yüzünden olmamak şartiyle sigorta edilen şeyin 
tamamı veya bir kısmı sigortacının üstüne aldığı rizikoya 
mâruz bıraktırılmazsa, primin tamamı veya bir kısmı, sigortacıya 
ait olan bir ristorno hakkına kadar geri istenebilir. Yahut ak-
konulabilir. 

Ristorno hakkı başka bir para kararlaştırılmamış yahut sigor
tanm yapıldığı yerde bu hususta teamül yoksa, sigorta be
delinin tamamının yahut mütenasip bir kısmının yüzde yarı
sından ve fakat prim sigorta bedelinin yüzde birinden az olursa, 
primin tamamının veya nispî kısmının yarısından ibarettir. 

BÎN DÖRT YÜZ ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Sigorta 
1339 ncu maddede yazılı menfaatin yokluğundan yahut 1345 nci 
madde gereğince aşkın sigortadan dolayı hükümsüz olup da 
sigorta ettiren sözleşmenin yapıldığı sırada ve başkası hesa
bına sigorta halinde de sigortalı vekâletin tevdii sırasında hüs
nüniyet sahibi idiyse, prim kezalik 1453 ncü maddede göste
rilen ristorno hakkına kadar geri istenebilir veya alıkonulabilir. 

BÎN DÖRT YÜZ ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — îhbar kül
fetinin gereği gibi yerine getirilmemesi yüzünden veya başka 
sebeplerden dolayı sigorta sözleşmesi sigortacı için hükümsüz 
kalır ve sigortacı bu hükümsüzlüğe rağmen tam primi istemek 
hakkını haiz olursa bile 1453 ve 1454 ncü maddeler hükümleri 
uygulanır. 

BÎN DÖRT YÜZ ELLÎ ALTINCI MADDE — Sigortacı 
için riziko başlamış bulunursa bir ristorno yapılamaz. 

2. özel olarak. 

A) Ristorno. 
I - Ristorno 

hakkı. 

II - Primin in
dirilmesi. 

III - Sözleşmenin 
Sigortacı için 

hükümsüz kalması 
halinde. 

IV - Rizikonun 
haşlamış olması 

halinde. 
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B) Sigortacının 

aczi. 

C) Sigorta edilen 
şeyin temliki. 

I - Genel olarak. 

II - Geminin veya 
payın\m temliki 

halinde. 

BlN DÖRT YÜZ ELLİ YEDlNCÎ MADDE — Sigortacı 
acze düşmüşse, sigortalı dilerse sözleşmeden cayarak bütün 
primi geri ister veya alıkor, dilerse masrafı sigortacıya ait 
olmak üzere yeni bir sigorta sözleşmesi yapar; şu kadar ki, sigor
talı sözleşmeden caymadan veya yeni sigorta sözleşmesi yapmadan 
önce sigortacının mükellefiyetleri için kâfi teminat gösterilirse, 
böyle bir hakkı kalmaz. 

BİN DÖRT YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Sigorta 
edilen şey sigortalı tarafından başkasına temlik olunursa iktisap 
eden kimse, mülkiyeti devam ettikçe sigortalının sigorta mü
nasebetinden doğan hak ve borçlarını üzerine almış sayılır. 
Prim borcundan, temlik eden ile iktisap eden müteselsilen mes
uldürler. 

Sigortacı temliki ,sigorta münasebetinden kendisine karşı 
doğan alacaklar bakımındalı, ancak bunu haber aldığı andan 
itibaren kabule mecburdur. Borçlar Kanununun 165 ve 167 nci 
maddeleri hükümleri burada da uygulanır. 

Sigortacı, temlikin yapılmış olması halinde çıkmıyacak olan 
rizikolardan mesul olmaz. 

İktisap eden bir ihbar süresi gözetmeksizin sigorta sözleşme
sini feshedebilir. Feshi ihbar hakkı iktisaptan sonra bir ay 
içinde kullanılmazsa düşer; şu kadar ki, iktisap edenin sigorta
dan haberi olmadığı takdirde, feshi ihbar hakkı sigortayı haber 
aldığı andan itibaren bir ay geçinceye kadar baki kalır. İktisap 
eden feshi ihbar ederse, primden mesul olmaz. 

Sigorta olunan şeyin cebrî satışı halinde de yukardaki fıkra
ların hükümleri uygulanır. 

BİN DÖRT YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Yu-
karıki madde hükümleri bir gemi payının sigortası halinde de 
uygulanır. 

Gemi sigorta edilmişse bu hükümler ancak gemi bir yolculuk 
sırasında satıldığı takdirde uygulanır. Yolculuğun başlangıcı 
ve sonu 1382 nci maddeye göre tâyin olunur. Gemi zaman üze
rine veya birden fazla yolculuk için sigorta edilmiş ise, geminin 
yolculuklardan biri sırasında satılması halinde sigorta ancak ge
minin en yakın varma limanında boşaltılmasına kadar uzar. 

A) Kaldırılan 
hükümler. 

Son hükümler 
BİN DÖRT YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — 29 . V . 1926 

gün ve 865 sayılı Ticaret Kanunu, 29 . V . 1926 gün ve 866 sayılı 
Ticaret Kanununun sureti tatbiki hakkında kanun, 13 . V . 1929 
gün ve 1440 sayılı Ticaret Kanunu (ikinci kitap - Deniz Ticareti), 
Ticaret Kanununun 386 nci maddesini değiştiren 12 . I I , 1931 
gün ve 1749 sayılı Kanun ile diğer kanunların bu kanuna aykırı 
olup da açıkça saklı tutulmuş olan hükümleri kaldırılmıştır. 
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BlN DÖRT YÜZ ALTMIŞ BlRlNCÎ MADDE — Bu ka^ 

nun yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer. Şu kadar ki, 
ticari defterlerle bilançoya mütaallik 66 - 86 ve 457 - 469 ncu 
maddeler hükümleri ancak 1 Ocak 1952 gününde yürürlüğe girer. 

BlN DÖRT YÜZ ALTMIŞ iKlNCl MADDE — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Bakanı 
H-. özyörük 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Gr. ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı F. L. Karaosmanoğlu 

S. Ağaoğlu 
Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı 

Refik Ş. tnee 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Tica. Bakanı S. ve S. Y. Bakanı 
Z. H. Velibeşe Dr. E. H. Üstündağ 
Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbek 
Çalışma Bakanı 

H. Köymen 
işletmeler Bakanı 

Muhlis Ete 

B) Kanun yü
rürlüğe girmesi 

C) Kanunun yü
rütülmesine 'memur 

olan makam 



TİCARET KANUNU 

ve 
TASAEININ 

Tekabül eden maddelerine göre arama cetveli 

Ticaret 
kanunu Tasarı 

1 1,3 
2 2 
3 1 
4 16 
5 15 
6 15 
7 16 
8 16 
9 14,18 
10 14F2 
11 1 
12 18 

13 17 
14 17,20 
15 12 
16 12 
17 — 
18 — 
19 12,13 
20 12 
21 12 
22 21 
23 21 
24 13 
25 21 

26 26 

27 26,27 
28 26 
29 29,33 
30 30 
31 31 
32 32 
33 37 
34 34 
35 33 
36 36 

Tasarı 

1 
2 
3 
4 
5 

6,7 
8 
9 
10 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Ticaret 
kanunu 

1,2,3,11 
2 
1 
680,682 
— 
642 
654,788 
— 
652 

— 
15,16,19,20,21, No. 
1,2,4,5,7,9-14 
19,24 
9,10 
5,6 
4,7,8 
13,14 
9,12 
— 
14,644,645,662 
22,23,25 
653 
684,695 
647 
694,707,712,715, 
716,717. 
26,27,28, Tat. b. K. 
muvakkat madde. 
27 
— 
29 i l 
30 
31 
32 
29 f 2,35 
34 
38 , 
36 | 

Ticaret 
kanun 

37 
! • 38 
^ 39 

40 
41 
42 
43 

; 44 
: 45 
! 46 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

1 56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

u Tasan 

37 
35 
39 
40 
41 
42 
43,48 
44,45 
43,50 
51 
™ 

_.... 
51 
49 
— 
— 
53 
53 
54 
57,58 
57 
57 
57 
57 

— 
58 
57 
64 
64 
66 
66 
67 
69 
72,73,74,75,76,77 
70 
— 
78 
— 

Tasarı 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

Ticaret 
kanunu 

33,37 
— 
39 
40 
41 
42,149 
43 C. I, 45, C. L 
44,266 
44 f, 3,478,507 
.— 
___ 
43 C. 2,3 
50 
45 C. 2. 
46,49 
— 
53,54 
55 
__ 
— 
56,60,63 
56,62 
— 
— 

— 
—-
— 
64,65 
— 
66,67 
68,79 
75,80,117,250,452 
69 
71,74 
— 
70 
70,73,343 
70 
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Ticaret 
kanunu Tasarı 

75 
76 
77 
78 
79 

,80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

68 
79 
80 
80 
67 
68 
82 
84 
85 
86 
83 . 
83 
— 
— 
— 
— 
—: 

— 
— 
— 
119 
117 No. 3 
— 
— 
— 
_— 
100 
101 
102 
10212 
103 
104 
105 
— 
110 
106 
107 
109 
113 
111 
112 
113 
114,68 
115 
135 
— 
136,153,243,269, 

Tasarı 

75 
76 
77 
78 
79 
80 
81. 
82 
83 
84 
85 
86 

. 87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

Ticaret 
kanunu 

70 
70 
70 
73,343 
76 
77,78 
— 
81 
83,85,86 
82 
83 
84 
782,794 
783,795 
784 
785 
789 
786 
787 
788 
790 
791,792 
793 
791 
796 
101 
102 
103,104 
105 
106 
107 
110 
111 
113 
112 
109 
114 
115 
116 
117 
118 
— 
96 
— 
95 
-w. 

Ticaret 
kanun 

122 
123 
124 
125, 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 

u Tasarı 

485,503 
137 
— 
—• 
139 
— 
140 
141 
142 
143 
— 
143 
140 
— 
144 
144 
—, 
145 
143 
— 
— 
~__ 
169 
— 
___ 
154 
155 
157 
42 
— 
158 
— 
— 
190 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 

Tasarı 

121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 

Ticaret 
kanunu 

— 
836 
829 
828,832,833. 
826,827 
830 
837 
— 
— 
838 
— 
839,840 
— 
843,844 
119 
121 F İ 
122 
— 
125 
127,133 
128 
129 
130,132,139 
135,136 
138 
205 
— 
206 
207 
208 
209 
— 
121 No. I 
146 
147 
— 
148 
151 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 



2 S 
223

 
215

 
224

 
216

 214
 

217
 

215
 

218
 

c. 
1,
22
8,
23
0 

21
8,
 

219
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Ticaret Ticaret 
kanunu Tasan Tasarı kanunu 

261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
*284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 

251 
252 
253 
254 
255 
259,44 
260 
260 
261,121 No. 4 
262 
263 
264 
265 
267 
266 
276 
277 
278 
.279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306. 
307 

261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 

269 
270 
271 
272 
273 
275 
274 
— 
121 No. 4 
— 
— 
— 
— 
Tatb. K. 13 
— 
276 
277 
278 
279No.l-9 
280,279 No 10 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 c.l 
294, c. 2,295 
296 
297 
298 
299 
300 
301,311 
302 
303 
304 
305 
306 
307 

V -
Ticaret Ticaret 
kanunu Tasarı Tasarı kanunu 

308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
325 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 

308 
310 
309 
301 
312 
313 
314 
318 
315 
316 
317 
321 
321 
322 
332 
334 
335 
324 
320 
325 
459,460 
327 
330 
333 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
346 
343 
345 
344 
78,326 
328 
315 
329 
319 
347,353 
348 
349 
350 
352 
351 

308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 

308 
310 
309 
— 
312 
313 
314 
316,345 
317 
318 
315 
347 
326 
319,320 
321 
— 
325 
327 
343 
329 
344 
346 
330 
— 
322 
331 
323 
324 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
340 
342 
341 
339 
348 
349,378 
350 
351 
353 
352 
348 son cümle 



Ticaret ticaret 
kanunu Tasarı Tasarı kanunu 

354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 

353 
354 
353 
355 
359 
356 
357 
364 
365 
364 
371 
373 
372,378 
374 
366 
367 
368 
— 
369 
— 
376 
375 
377 
378 
348 
380 
379 
381 
382 
383 
384 
385,387,388 
388 
389 
390 
386 
391 
392,395 
392 
392 
394 
396 
397 
398 
398 
409 
412 

354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
372 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 

355 
357 
359 
360 . 
— 
358 
— 
— 
373 
— 
361,363 
362 
368 
369 
370 
372 
—r 
364 
366, F.l 
365 
367 
375 
374 
376 
366 F. 2,377 
380 
379 
381 
382 
383 
384 
385 F. 1 
389 
385 F. 3 
385 F. 2,386 
387 
388 
390 
391F. 1,392,393 
— 
394 
391F. 2 
395 
396 
397,398 
406 e. 1 
404 

Ticaret Ticaret 
kanunu Tasarı Tasarı kanunu 

401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 

409 
410 
409,411 
400 
413 
399 
413 
416 
417 
415 
407 
406 
408 
419 
403 
404 
414 
402 
401 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
433 
428 
429 
430 
431 
432 
— 
— 
_ 
_ 
— 
— 
—-
— 
434 
435 
436 
438 
439 
441 

401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 

. 430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 

419 
418 
415 
416 
— 
412 
411 
413 
399,401,403, c. 1 
402 
403, c. 2 
400 
405,407 
417 
410 
408 
409 
—. 
414 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
429 
430 
431 
432 
433 
428 
442 
443 
444 
— 
445 
446 
455 F. 2 
447,448 
449 
459 
454,456 
451 
457,458,460 
451 C. I, 460 



Ticaret 
kanunu Tasarı 

448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 

486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 

441 
442 
450 
445 
68,448 
450 
444 
440 
444 
446 
446 
443 
446 
451,452 
466 
469 
473 
471 
466 
475 
476 
477,478 
479 
477 
481 
480 
482 
483 
489 
489 
45,485,486 
486 
487 
488 
489 
490 
490 
491 

491 
492 
496 
497 
500 
501 
498 
498 

Tasarı 

448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 

486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 

Ticaret 
kanunu 

452 
— 
450,453 
461 
461 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
328 
328 
— 
— 
_~ 
— 
— 
462,466 
— 
— 
463 
— * 
465 
— 
464 
— 
467 
468 
471,469 f 2. 
469 f I. 
470 f 2, 3. 
473 
472 
474 
475 
476,477 
121 No. 5. 478 
f. 2. 500 
478 C. I; 479 
480 
481 
482 
483,484 
485,486 
487,502 
496 

Ticaret 
kanun 

494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
538 
539 
540 

u Tasarı 

499 
502 
493 
494 
495 
495 
485 
495 
492 
503 
503 
509 
504,507 
45,544 
518,520 
520 
540,541 
5,56 
536 
537 
513,514 
504,549 
548 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
583 
584 
585ı 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
593 
594 
595 
596 
5.97 

Tasarı 

494 
495 
496 
497 
498 
499 
500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 

. 511 
512 
513 
514 
515 
5,16 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535, 
536 
537 
538 
539 
540 

Ticaret 
kanunu 

497 
498,501,499 
488 
489 
492,493 
494 
490 
491 
495 
121 No. 3,503,504 
506, c. l,515,c. 3,4 
— 
— 
506 c. 2 
— 
505 
— . 
— , 
— 
514 c.l 
514 c. 2 
— 
— 
— 
508 
— 
508,509 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
512 
513 
— 
— 
510 



Ticaret Ticaret I Ticaret Ticaret 
kanunu Tasarı Tasarı kanunu kanunu Tasarı Tasarı kanunu 

541 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550. 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
502 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 

598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 F.l 
623 12-4 
624 
625 
626 
635 
634 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
646 
647 * 
648 
649 
650 f. 1,3 
651 
650 f. 2,652 

541 
542 
543 
544 
545 
546 
5,47 
548 
549 
550 
551 
55,2 
553 
554 
555 
55,6 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 
578 
;579 
580 
581 
582 
583 
5,84 
585 
586 
587 

510 
— 
— 
507 
— 
— 
— 
516 
515 c. 1,2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
511 
— 
— 
— 
—-
—-

___ 

. 

' ' 

— 

— 

527 
528 ':"" 
529 
530 
5,31 

588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 

653 
654 
655 
6546 
657 
658 
659 
589 
660 
661 
663 
664 
665,666 
678 
679 
680 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
695 
697 
694 
730 No. 3 
730 No. 3 
700 
701 
730 No. 4 
696 
706 
707 
708 fi, 710 
709 
712 
711 
730 No:8 
715,716 
717 
720 
721 
730 No: 10-13 
725 
730 No: 16 
730 No: 17 
726 

.588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 

532 
533,595 
534 
535 
— 
536 
537 
538 
5,39 
540 
541,637 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
5,48 
549 
550 
551 
552 
553 
554 
555 
556 
55,7 
558 
559 
560 
561 
562 
563 
564 
565 
566,567 
568 
569 
570 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
•— 
572 
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— X — 
Ticaret Ticaret Ticaret Ticaret 
kanunu Tasarı Tasarı kanunu I kanunu Tasan Tasarı kanunu 

729 
730 

731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762. 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 

1141 
1144 

— 
1144,1145 
1147 
1149 
1148 
1140 
1150,1151 
1143 
1151 
1152 
1153 
1155 
1156 
1157 
1158 
1134 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

729 
730 

731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 

635 
614,617,630,633, 
635,636 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
797,821 
798 
799,802 
800 
801 
803 
804,808 
805 
806,807 
809 
810 
811 
812,813 
815,816 
817,819 
814 
818 
820 
887 
888 
931 f. 3 
B. K. 447 
B. K. 446 
889 
890,882 
891 
893 
894 
895 
896 
897 

j . 775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
•807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 

. 815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 

— 
— 
— 
— -
— 
— 
— 
87 
88 
89 
90 
92 
93 
8,94 
91 
95 
96,98 
96 
97 
87 f.2 
88 No. 1 
99 
744 f. 1 
745 
746 
747 
748 
746 « 
749 
750 f. 1 
751 
752 f. 1 
752 f. 2 
750 1 2 
753 
754 
755 
756 f. 1 
756 f. 2 
759 
757 f. 1 
75,7 f 2 
758 f. 1 
760 
758 f. 2 
761 
744 f. 2 

775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 

898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
918 
921 
911 
919,920 
912 
913 
914 
915 
917 
910 
916 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 f. 1,2 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
— 
— 
1020 
1021 
1024 
1023 



Ticaret Ticaret 
kanunu Tasarı Tasarı kanunu 

822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 

116 
— 
— 
— • • 

125 
125 
124 
123 
126 
— 
124 f, 2 
124 f.l 

9 
— 
122 
127 
130 
132 
132 f. 3 
— 
— 
134 
134 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
•— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
-— 
— 
_ 

822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
868 

1482 
1459 c. 1 
1459 c. 2 
1459 f. 2 
1460 
1467 
1468 
1472 
1469 f. 1, 
1473 
1474 
1475 
1477 
1478 
1479 
1480 
1481 No. 3 
1461 
1461,1482 
1463 
1462 
— 
— 
— 
1465 
— 
1464 
1469,1470 
1476 
1469,1470 
— 
— 
1466 
1471 
1471 
1471 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1481 
— 
— 
1015,1016 

XI — 
Ticaret Ticaret 
kanunu Tasarı Tasarı kanunu 

869 — 
870 — 
871 — 
872 — 
873 — 
874 — 
875 — 
876 — 
877 — 
878 — 
879 808 
880 809 
881 810 
882 811 
883 812 
884 813 
885 814 
886 815 
887 762 
888 763 
889 767 
890 768 
891 769 
892 768 
893 770 
894 771 
895 772 
896 773 
897 774 
898 775 
899 776 
900 777 
901 778 
902 779 
903 780 
904 781 
905 782 
906 783 
907 784 
908 785 
909 786 
910 796 
911 789 
912 791 
913 792 
914 793 
915 794 

869 
870 
871 
872 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 

1019 
1017 
1018 
— 
— 
— 
1447 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1450 
1451 
— 
— 
— 
— 
— 
1023 
1448,1458 
1449 
1449 
1449 
— 
1452 
1452 
1453 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 



Ticaret Ticaret 
kanunu Tasarı Tasarı kanunu 

916 797 
917 795 
918 787 
919 790 
920 790 
921 788 
922 798 
923 799 
924 800 
925t 801 
926 802 
927 803 
928 804 
929 805 
930 , 806 
931 764,807 
932 1263 
933 1264 
934 1269 
935 1270 
936 1270,1271 
937 1272 
938 1273 
939 1274 
940 1275 
941 1277 
942 1279 
943 1283 
944 1284 
945 1289 
946 1286,1287 
947 1285 
948 1288 
949 1286 
950 1290 
951 , 1280 
952 1295 
953 1278 
954 1292,1293 
955 1292,1293 
956 1292 
957 1281 
958 1281 
959 1282 
960 1295 
961 1294 
962 1294 

916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 

1455 
1456 

— • 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1457 
1457 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1025,1051 
1026 
1027 
1028 
1029 
1030 
1031 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
1038 
1039 
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Yüksek Reisliğe 

Mer'i Ticaret Kanununun tadili zarureti do-
layısiyle, yıllarca devam eden tadil faaliyetle
ri sonunda toplanan bir yığın malzemeden fay
dalanmak ve bâzı ihtisas erbabının yardımın
dan istifade etmek suretiyle, bilhassa ticaret 
hukuku sahasında ihtisas ve vukuf sahibi bir 
profesöre hükümetçe senelerce evvel hazırlat
tırılmış ve birkaç defa Yüksek Meclise sevk 
edildiği halde tetkikatı ikmal edilememiş olan 
Türk ticaret kanunu lâyihası encümenimize tev
di olunmakla tetkik olundu.. 

Mer'i kanunun tadili ve lâyihada tanzim 
edilen şekilde yeni bir Ticaret Kanununun ted
vini hususunda hükümet esbabı mucibesinde 
ileri sürülen mucip sebeplere ve ilmî izahata 
encümenimiz tamamiyle iştirak etmektedir. Fil
hakika yürürlükte bulunan Kara ve Deniz Ti
caret kanunlarımızın birçok hükümleri eskimiş 
ve ihtiyaçlara uymaz bir hale gelmiştir. Her 
iki kanunun mevzuuna giren hukuki müessese
lere ait kaidelerin mühim bir kısmı, beynelmi
lel ticarete taallûk etmeleri itibariyle millet
lerarası anlaşmalarla tevhidedildiği ve bu an
laşmaların birçoğuna da Büyük Millet Mecli
since kabul buyurulan kanunlarla iltihak et
miş olduğumuz cihetle Ticaret Kanunumuzun 
bu yeni hükümlere intibak ettirilmesi zaruri
dir. Milletlerarası ticaretimizin inkişafını te
min hususunda başta gelen âmillerden biri olan 
bu yeni hükümlerin hükümetçe lâyihaya alın
mış olması yerinde ve mmemnuniyeti mucip gö
rülmüştür. Diğer müesseselere ait eskimiş hü
kümlerin çıkarılarak bugünkü ihtiyaçlara ve 
realitelere uygun hükümlerin lâyihaya alınmış 
olması da encümenimizin görüşüne tamamiyle 
uygundur. 

Bu kanunların tadilinde nazara alınacak en 
mühim meselelerden birisi de, bunların Medeni 
Kanun, Borçlar Kanunu, Hukuk usulü muha
kemeleri ve vergi usulü kanunlariyle hemahenk 
bir hale getirilmesi keyfiyetidir. Zira mer'i Ti

caret Kanunumuzla, bilhassa Medeni Kanun ve 
Borçlar Kanunu arasında büyük bir ahenksizlik 
mevcuttur. Bu ahenksizlik Kara ticareti Kanu
nunun mecelle henüz meriyette iken mecelleden4* 
tamamen müstakil bir kanun olarak hazırlan
ması ve ahiren Türk Medeni ve Borçlar Kanu
nunun İsviçre'den alınması neticesinde meyda
na gelmiştir. İsviçre'den alman Borçlar Kanu
numuzda birçok ticari hükümler mevcudolduğu 
gibi, Ticaret Kanunumuzda da, Borçlar Kanu
nunda tanzimi icabeden, akitlerin inikadına ve 
saireye ait birçok hükümler mevcuttur. Bu su
retle mevzuatımızda mükerrer ve mütezat hü
kümler ihdas edilmiş, bu hal tatbikatta 'büyük 
teşevvüşler husule getirmiştir. Bu ahenksizlik 
Alman deniz ticareti Kanunu ile Alman bayrak 
Kanunundan alman Deniz ticareti Kanunumuz
la, Kara ticareti Kanunumuz ve Medeni Kanu
numuz arasında da mevcuttur. Binaenaleyh bu 
ahenksizliğin bertaraf edilmesi ve kanunlar ara
sında bulunması zaruri olan insicamın temini za
ruridir. 

Hükümet esbabı mucibesinde bu meselenin 
bilhassa nazara alındığı belirtilmiş ve filhaki
ka tetkik edilen Hükümet lâyihasında (gözden 
kaçan ve unutulan noktalar hariç) bahis mev
zuu ahenksizliğin umumiyetle bertaraf edildiği 
görülmüştür. Binaenaleyh lâyihada sevk ve 
tedvin edilen hükümler esas itibariyle encüme-
nimizce kabul edilmiş ve Hükümet esbabı mu-
cibesi umumi hatlariyle muvafık bulunmuş ol
makla beraber, lâyihadaki hükümlerden bâzı
larının çıkarılması, bâzı yeni hükümler ilâvesi 
vebâzı hükümlerin de tadili zaruri görülmüştür. 

Hükümler üzerinde encümenimizce yapılan 
değişiklikleri izahtan evvel bir noktanın bilhassa 
işaret edilmesi icabetmiştir. Yakın bir geçmişte 
memleketimizde uyanan müfrit bir dil ve istilâh 
değiştirme cereyanının tesirinden kurtulamıyan 
lâyiha, hukuki hayatımızda alışılmış ve herkes
çe mâna ve mefhumu bilinmekte olan bâzı tâ-
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bir ve ıstılahların yerine birtakım yeni ve an
laşılmaz kelimeler getirmiş olduğundan bu nok
tada tutulan müfrit yol terk edilerek Teşkilâtı 
Esasiye Kanununda ve Büyük Meclisin son za
manlarda kabul buyurduğu kanunlarda kulla
nılan dile uygun şekilde hükümet tasarısı baş
tan nihayete kadar dil bakımından değiştirilmiş 
ve bu suretle tasarı herkes tarafından anlaşıla
bilir bir hale getirilmiştir. Encümenimizin bu 
hususta büyük bir mesai sarf ederek yaptığı ta
diller her iki metnin mukayesesinden anlaşıla

c a k t ı r . Lisan bakımından yapılan bu tadillerle 
hiçbir hüküm değişikliği yapılmamıştır. 

Encümenimizce yapılan tadillerden mühim 
bir kısmı da ifade bakımından düzeltmelere ve 
terim vahdetini temine matuf olanlardır ki bu 
nevi tadillerle mâna ve hüküm değişikliği yapıl
mamasına kezalik dikkat edilmiştir. Bu şekilde 
tadil gören maddelerin numaraları zikredilmek 
suretiyle ayrı ayrı esbabı mucibe yazılmasının 
lüzumsuz bir tekrar olacağı nazara alınarak 
buracfa işaret edilmekle iktifa edilmiştir ki bu 
tadiller lisan bakımından yapılan tadiller için 
söylendiği gibi metinlerin mukayesesinden an
laşılacaktır. 

Çok ehemmiyetsiz ve tâli hususlara taallûku 
itibariyle izahlarına lüzum görülmiyenler bir 
tarafa bırakılacak olursa encümenimizce yapı
lan diğer tadil, ilâve ve çıkarmalar aşağıda izah 
edilmiştir : 

Başlangıç 

Madde 2 : Gerek Medeni Kanunun, gerekse 
mer'i Ticaret Kanununun hükümleri bakımın
dan kanun ile aynı seviyede bulunması lâzım-
gelen teamül ancak ve ancak örf ve âdet huku
ku derecesine yükselmiş olan bir teamüldür. 
Teamülün objektif hukuk kaidesi seviyesine 
yükselebilmesi ise buna riayetin kanun gibi 
mecburi olduğu hususundaki inancın tahakkuk 
etmesiyle mümkündür. Maddenin birinci fıkra
sında kanunda hilâfına hüküm bulunmıyan hal
lerde hükme esas tutulacak teamülün riayet 
mecburiyeti inancı kazanarak örf ve âdet hu
kuku seviyesine yükselmiş olan teamül oldu Şu 
ifade edilmiştir. Ancak örf ve âdet hukuku ^se
viyesine yükselmemiş olan teamüller hükme 
esas ittihaz edilememekle beraber, bunların ira-
çle beyanlarının tefsirinde esas tutulması icab-

eder, Bu cihet, açıkça ifade edilmemiş olmakla 
beraber Borçlar Kanununun 18 nci maddesin
den de çıkmakta ise de hiçbir tereddüde yer 
bırakmamak için maddenin birinci fıkrasına 
(irade beyanlarının tefsirinde teamüllerin dahi 
nazara alınması esası mahfuzdur) hükmü ilâve 
edilmiştir. 

Madde 4 : Bu maddenin birinci fıkrasında 
sayılan muamelelerden (havale, vedia ve telif) 
hakkına ait muameleler memleketimizin iş ha
yatında çok defa ticari işletme ile ilgili muame
leler oldukları halde birçok hallerde de her 
hangi bir ticari işletme ile ilgisi olmıyan mua
mele mahiyetini arz etmektedirler. Bu itibarla 
bunlar hakkında ticari hükümlerin tatbiki ve 
bunların ticari dâva sayılmaları doğru olamaz. 
Bu mahzuru önlemek için her hangi bir ticari 
işletmeyi ilgilendirmiyen havale, vedia ve telif 
hakkı münasebetlerinden doğan dâvaların tica
ri dâva olmadıklarını bildiren bir cümle birinci 
fıkraya ilâve edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi de 
silinmiştir. Çünkü; ticari defterler hakkındaki, 
lâyiha ve mer'i kanun hükümlerine göre tacir
lerin işletmeyi ilgilendiren bütün muamelelerim 
ticari defterlere geçirmeleri mecburidir. Bu iti
barla deftere geçirmenin usulden olup olmadı
ğı bahis mevzuu olamaz. Cümlenin birinci kıs
mı ise Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
293 ncü maddesinin 4 ncü bendi hükmünün bir 
tekrarından ibarettir, bu itibarla bu bent hük
münce şahit dinlenmesi mümkün olan hallerde ti
cari işlerde dahi şahit dinlenecektir ve bunun ay
rıca tasrihi lüzumsuzdur. 

Madde 5 : Bu maddenin 3 ncü fıkrasındaki : 
(İtirazı varit gören veya reddeden karara karşı 
yalnız esas hükümle birlikte kanun yoluna gidi
lebilir.) hükmü isabetsiz görülerek çıkarılmıştır. 
Çünkü, ticari olmıyan bir dâvanın ticaret mah
kemesinde yahut ticari bir dâvanın hukuk mah
kemesinde görülmüş olması ayni fıkranın son 
cümlesi hükmünce tek başına bozma sebebi teşkil 
edemiyecektir. Kararın başka sebeplerden bozul
ması halinde ise dosyanın diğer mahkemeye veril
mesi işin uzamasını intacedeeektir. Bunu da hak
lı gösteren bir sebep mevcut değildir. 

Bir dâvanın ticari veya hukuki mahiyeti iti
bariyle mahkemenin iş sahasına girip girmediği 
hususunun dermeyanı (iptidai itiraz) olarak ka
bul edilmiş olduğundan .bu itirazın kabulü halin* 
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de yapılacak muamele hakkında maddeye bir son 

. fıkra ilâve edilmiştir. 
Madde 6 : Müruruzaman müessesesi âmme in

tizamı düşüncesiyle konulmuş hükümlere mütaal-
lik bulunması dolayısiyle bilhassa gerek bu ka
nunda bulunan ticari hükümler ve gerekse birin
ci maddedeki tarifin şümulüne giren ticari hü
kümlerle kabul edilmiş bulunan müruruzaman 
müddetlerinin mukavele ile değiştirilememesi ge
rekli iken 6 ncı maddenin ticari hükümleri ikiye 
bölerek bu kanunda bulunan ticari hükümlerin 
derpiş ettiği müruruzamanları âmme intizamı 
hükmü ve diğer kanunlardaki ticari hükümlerle 
derpiş olunan müruruzamanları da müfessir hü
kümlerden sayması için hiçbir mâkul ve hukuki 
sebep bulunmadığı cihetle bütün ticari hüküm-
lerdeki müruruzamanların hukuki mahiyetini 
hiçbir tereddüde mahal bırakmıyacak şekilde 
belirtmek üzere bu madde hükmü değiştirilmiş
tir. 

Hak düşüren müddetlerin mukavele ile değiş-
tirilemiyeceği gerek ilim sahasında gerekse içti
hatlarla kabul edilmekte bulunduğundan metin
de açıklanmasına ayrıca lüzum görülmemiştir. 

Madde 8 : İkinci fıkrada : (Onlara benziyen 
ticari hesaplarda, tasarruf sandıklarında) sözleri 
metinden çıkarılmıştır. Çünkü tasarruf sandık
ları hakkındaki hükümlerin mahfuz bulunduğu 3 
ncü fıkrada tasrih edilmiştir. Bundan başka mü
rekkep faizin ancak cari hesaplarda caiz görül
mesi ve hususi kanunlardaki hükümler haricol-
mak üzere, cari hesaplara benziyen ticari hesap
larda iktisadi bakımdan faydalı olduğu kadar bü
yük mahzurları da bulunan mürekkep faizin tat
bik sahasının Ticaret Kanunu hükmü ile geniş-
letilmemesi zaruri görülmüştür. 

Yine 2 nci fıkradaki : (ödünç verme işleri) 
nden kasıt ödünç para verme işleri hakkındaki 
kanuna bağlı bulunmıyan kimselerin veya mües
seselerin her hangi bir yardım maksadiyle bir ti
cari işletmeye ödünç para vermiş olmaları hali
dir. Tefsirde her hangi bir karışıklığı önlemek üze
re (ödünç verme işlerinde) sözleri yerine (karz 
akitlerinde) sözleri konulmuş ve böylece asıl mak
sat gereği gibi belirtilmiştir. 

Ticaret Kanunundaki bu madde karşısında 
Borçlar Kanununun 308 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının (hesabı carilerde ticari faiz hesapları
nın ve hususiyle tasarruf sandıklarında olduğu 
gibi faize faiz yürütme âdet olan muamelelerin 

tâbi olduğu hükümler mahfuzdur.) şeklindeki son 
cümlesi bir fazlalık teşkil ettiğinden (ilga edilen 
hükümler) maddesine konulan bir cümle ile kal
dırılmıştır. 

Madde 9. : Borçlar Kanununun 103 ncü mad
desindeki temerrüt faizi, mütemerrit taraf içm 
tesirli, ve haklı tarafın zararlarını kısmen olsun 
karşıhyaeak mahiyette değildir. Her ne kadar 
Borçlar Kanununun 1Ö5 nci maddesi mağdur 
alacaklıya faizi aşan zararının tazmini imkânını 
vermiş ise de tatbikatta bu zararın ispatı pek 
çok hallerde imkânsız veya gayet zor olduğu ci
hetle mütemerrit borçlular birçok yollara başvu
rarak temerrütlerini uzatmaktan çekinmemekte 
ve böylece alacaklının uğradığı zararlar temadi 
edip gitmektedir. Bu suretle dâvaların ve icra 
takiplerinin artması ve uzaması bu nokta ile de 
alâkadar bulunmaktadır. Bu itibarla ticari işler
de temerrüt faizinin yüzde ona çıkarılması uy
gun görülmüştür. Bundan başka madde, maksadı 
daha iyi anlatacak şekilde yazılmıştır. 

IVJadde 10. : Taraflar yapacakları her hangi 
bir akitte ve bilhassa ödünç verme akdinde fa
izin muacceliyet tarihinden evvel de işlemeye baş-
lıyacağını kararlaştırabilirler. Bu itibarla faiz 
mebdeini tâyin eden bu maddeye (aksine muka
vele yoksa) kelimeleri ilâve edilmiştir. 

Ticari işletme 

Madde 12. : Bu maddenin ilk cümlesindeki 
(fabrika) sözü çıkarılmıştır. Çünkü aşağıda sa
yılan işlerle uğraşan işletmeler fabrikacılık işlet
meleri değildir. Her ne kadar 4 ncü bentte (de
ğirmencilik ve fabrikacılık) sözleri varsa da, bil
hassa (fabrikacılık) aynea tarif edilmeye ihti
yaç gösteren bir mefhum olduğundan bunun ta
rifi İsviçre Ticaret sicilli nizamnamesinden de 
ilham alınarak 2 nci fıkra olarak kanuna konul
muş olduğundan (fabrikacılık) sözü 4 ncü bent
ten çıkarılmıştır. 

Değirmenciliğe gelince: Memleketimizdeki de
ğirmenlerin çoğu her hangi bir ticari işletme teşki
lâtına ihtiyaç göstermiyen, dağlarda ve kırlar-
daki basit tesislerden ibarettir. Hattâ bunla
rın aletlerine makine ve teknik vasıta denilme
si bugünkü iktisadi telâkkilere uygun düşmez. 
Bu itibarla 4 ncü bentteki (değirmencilik) sözü 
de çıkarılmıştır. Fabrika haline gelmiş olan iş-



~~362-~ 
letmeler, bittabi fabrikacılığm şümulüne gire
cektir. 

5 nei bentteki, (fotoğrafçılık, litografçılık) 
sözleri de çıkarılmıştır. Çünkü litografçılık 
umumiyetle esnaf faaliyetleri çerçevesine gir
mektedir. Şayet bir litografçmm yaptığı iş 13 
neü maddenin birinci fıkrası şümulüne girdiği 
takdirde o, zaman onun işletmesi ticari şekilde 
işletilen diğer bir müessese olmak vasfını kaza
nır ve ticari işletme sayılır. Ayni sebeplerden 
dolayı ve memleketimizdeki fotoğrafçıların bü
yük sayısı göz önünde tutularak (fotoğrafçılık) 
de metinden çıkarılmıştır. 

6 ncı bende, mahiyet ve şümulü itibariyle 
bir ticarethane ehemmiyetini arz eden (hususi 
mektep ve hastane) işletmeleri de konulmuştur. 

7 nei bentteki faaliyetlerden borsa ve kambi
yo işleriyle sarraflık ve bankacılığın 8 nei bent 
olarak v$ sigortacılığın 9 ncu bent olarak nu
maralanması methin kolay anlaşılması bakımın
dan uygun görülmüş bu suretle 8 nei bent 10 
ncu ve 9 ncu bent, 11 nei ve 10 ncu bent de 12 
nei bent olarak numara almıştır. Bü kanunda
ki sigortacılık (içtimai sigortacılık) olmadığın
dan bu cihet Temyiz Mahkemesinin son tevhidi 
içtihat kararma ve Almanya'daki hukuk tatbi
katına uygun olarak metinde açıklanmıştır. 

Madde 14 : Bu maddenin birinci cümlesin
deki (veya âdi bir şirket adına) sözleri âdi şir
ketlerin hükmi şahsiyeti bulunmaması bakımın
dan isabetli görülmemiştir. Eğer, ortaklar adına 
bir ticarethanenin işletilmesi kastediliyorsa bu 
hâlde bütün ortaklar teker, teker tacir sayılır 
ve bunlar arasında işleten de bittabi tacir sayı
lır, çünkü hem kendi adına hem de diğerlerinin 
mümessili olarak hareket etmektedir. Bu itibar
la hükümet tasarısındaki (veya âdi bir şirket 
adına) sözleri çıkarılmış (kısmen dahi olsa kendi 
adına) sözleri İkame edilmiştir. 

Madde 20 : Bu maddenin 3 neü fıkrasında
ki şekil şartı mahiyetçe bir ispat şartı olmayıp 
bir muteberlik şartıdır. Fakat mer'i kanunda 
da bulunan benzer hükümler bâzı Temyiz karar
larında ispat şekli olarak nazara alındığından 
bu mevzuda hiçbir tereddüde yer bırakmamak 
için şeklin mahiyeti; (muteber olması için) söz
lerinin ilâvesiyle belirtilmiştir. 

Bir de telgrafla yapılan ihbar ve ihtarların 
da hem süratli olması hem de taahhütlü mektup 

kadar teminatlı olması itibariyle telgrafla ihtar 
yapılması dahi uygun görülmüş ve metne (ya
hut telgrafla) sözleri ilâve edilmiştir. 

Madde 22 : Bu madde, mehazı olan mer'i 
kanunun 653 neü maddesinde olduğu gibi bir 
tacirin tacir olan veya olmıyan bir kimseye ti
cari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet gör
müş olması halini tanzim etmektedir. Madde 
bu maksadı kolayca anlatacak şekle konmuştur. 
Bundan başka bu madde ticari sahada vekâ-
letsiz tasarrufa ait hüküm tesis etmekte oldu-

'ğundan metinden (menfaat temin etmek) söz
leri çıkarılmıştır. Çünkü vekâletsiz tasarrufun 
mevzuu iş veya hizmet görmekten ibarettir ki, 
bu cihet Borçlar Kanununun 410 - 415 nei mad
delerinden anlaşılmaktadır. Borçlar Kanunu
nun 413 neü maddesine nazaran buradaki hük
mün farkı yapılan işe karşılık, masraftan ayrı 
olarak, bir para istenebilmesi esasıdır. Bir de 
avans ve masraflar için iş yapanın istiyebilece-
ği faizlerin masrafın yapıldığı ve avansın öden
diği tarihten başlıyacağıdır. Diğer cihetten 
(menfaat temini) sözleri işin menfaatle netice
lenmesi şartına bağlı olduğu zannmı uyandıra
bilir. 

. Madde 23 : Bu maddenin gerek 2 nei ge
rek 3 neü fıkralarında belli müddet içinde itiraz 
etmemiş olmanın hukuki neticesi durumu oldu
ğu gibi kabul etmiş sayılma ve bunun neticesi 
olarak da durumu kabul etmediği yolunda bir 
iddiayı ileri sürmek salâhiyetini kaybetmedir. 
Buna rağmen iki fıkranın hüküm kısımları baş
ka başka yazılmış olduğundan hukuki münaka
şaları önlemek üzere 3 neü fıkra hükmü, 2 nci-
sine uygun şekle konulmuştur, yani (uymadığı
nı sonradan ileri süremez) sözleri yerine (uygun 
olduğunu kabul etmiş sayılır) sözleri konulmuş
tur. 

Ticaret sicili 

Madde 26 : Metnin kolayca anlaşılması için 
ilk 3 fıkranın yazılışı değiştirilmiştir. 4 neü fık
ra ise, mahiyetçe ancak muvakkat maddeler ara
sında yer alabileceğinden Türk Ticaret" Kanu
nunun meriyet ve tatbik şekli hakkındaki kanun 
tasarısına konulmuştur. Ancak mer'i Ticaret ve 
'Sanayi Odaları Kanununun 8 nei maddesi hük
münce ajanlıkların geçici mahiyetleri nazara 
alınarak bunların sicil işlerini, bağlı bulunduk-
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l a n odaya vekâleten görmeleri uygun görülmüş 
ve muvakkat madde bu şekilde yazılmıştır. 

Madde 34 : Muvakkat kaydın yapılabilece
ği iki hal, 4 ncü fıkranın birinci cümlesinde bir
leştirilmiştir. Buna karşılık muvakkat kaydın 
sona ermesi halleri de aynı fıkranın sonraki 
cümlelerinde toplanmıştır. 

Madde 35 ; İkinci fıkradaki para 'cezası te
sirli olabilmek için 200 liradan iki bin liraya 
kadar para cezası şeklinde düzeltilmiştir. Bu 
maddenin derpiş ettiği 8 günlük temyiz müd
deti Hukuk usulü muhakemeleri Kanunundaki 
asliye mahkemesi kararlarının temyiz müddeti 
ile ahengi temin etmek üzere 15 güne çıkarılmış 
ve müddetin başlangıcı olarak kararın tebliği 
esası kabul edilmiştir. 

Madde 36 : Bu madde hükmünce itiraz üze
rine sicil memurunca yerilecek kararlar ilgilile
rin esaslı hak ve borçlarına ilişkin olabileceğin
den bu kararlara karşı temyiz yolunun kapalı 
tutulması uygun görülmemiş ve metindeki (ke
sin) sözü çizilerek maddeye eklenen son fıkra 
ile yukarıki maddenin 4 ncü fıkrasına atıf yapı
larak bunlar hakkında da temyiz imkânı tanın
mıştır. 

Madde 37 : İsviçre'de, ve diğer Avrupa mem
leketlerinde olduğu gibi sicil ilânlarının mer
kezî bir gazetede yayınlanması sadece faydalı 
değil hemen hemen zaruri görülmüştür. Çünkü 
her tacir, tek bir gazeteye abone olmakla tica
ret hayatını ilgilendiren mühim meselelere ait 
ilânları kolayca okumak ve öğrenmek imkânını 
bulacaktır ve bu itibarla ticaret sicilindeki ka
yıtların herkes hakkında muteber olduğu yo
lundaki hukuki esasın fiilen de tatbik yeri bul
ması sağlanmış olacaktır. 

Madde 38 : Mer'i kanunda olduğu gibi lâyi-
• hanın bu maddesinde de tescil ve ilân edilmiş 
bir vakıanın her nerede bulunursa bulunsun 
bütün şahıslar hakkında hukuki neticeler mey
dana getirmesi esası kabul edilmiştir. Bu, iflâ
sın ilânı hakkındaki durumun aynıdır. Yalnız 
Temyiz Mahkemesi bir hâdisede aksini ictihad-
etmiş bulunduğundan bu nokta üzerinde her 
türlü münakaşayı önlemek ve bu hükmün Batı 
memleketlerinde ve bizim iflâs sistemimizde ol
duğu gibi tatbikini sağlamak üzere metne (nere
de bulunurlarsa bulunsunlar) sözleri ilâve edil
miştir. 

Madde 40 : Para cezasının tesirli olabil
mesi için otuz beşinci maddede yapılan değişik
lik de göz önünde tutularak aşağı had yüz lira
ya ve yukarı had iki bin liraya çıkarılmıştır. 

Ticaret unvanı ve işletme adı 

Madde 41 : Tacirin, unvaniyle senet ve vesi
kaları imzalaması kaydı aslında açık değildir. 
Binaenaleyh tatbikatın selâmetini temin için 
tacirin unvanını yazdıktan sonra altına imzası
nı atması lâzımdır. Bunu temin etmek üzere 
kırk ikinci maddenin ikinci fıkrası değiştiril
miş ve bununla ahengi temin için de kırk birinci 
maddenin son kısmındaki (unvaniyle) sözleri 
yerine (bu unvan altında) sözleri konmuştur. 
Esasen mer'i kanunun kırk birinci maddesinde 
de imzanm unvan altına atılacağı kabul edil* 
mistir. 

Mer'i kanunun kırk ikinci maddesinin ikinci 
fıkrasında meveudolan ticaret unvanının levha 
halinde ticaret yerine asılması hakkındaki hü
küm tacirleri muhite tanıtmak bakımından ve 
dolayısiyle ticari emniyet ve itimat bakımından 
çok faydalı görüldüğünden daha açık bir şekle 
konarak tasamın kırk birinci maddesinin ikinci 
fıkrası haline getirilmiştir. 

Madde 42 : Bu maddenin ikinci fıkrasının 
birinci cümlesindeki (Ticaret unvanını imza şek
linde yazarak) sözleri yerine kırk birinci mad
dede gösterilen gerektirici sebep dolayısiyle (ti
caret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı) 
sözleri konulmuştur. Bundan başka ikinci fık
ranın ikinci cümlesine (unvanla birlikte) sözleri 
ilâve edilmiştir. Çünkü hükmi şahıslar için de 
unvanı tescil ve ilân ettirme mükellefiyeti var
dır. Bilhassa ticaret şirketi mahiyetinde olmı-
yan hükmi şahıslar göz önünde tutulursa bunun 
ne kadar lüzumlu olduğu ve mukavelenin tescil 
ve ilâniyle beraber unvanın da tescil ve ilân 
edilmiş sayılamıyacağı kendiliğinden anlaşılır. 

Madde 43 : Bu maddedeki: (Bir şirketin 
mevcudolduğu zannmı uyandıracak ilâvelerin 
yapılamıyacağı) yolundaki hüküm, ilgisi dola-
yisiyle buradan çıkarılarak kırk sekizinci mad
deye konulmuştur. 

Madde 44 : İkinci fıkrada unvanın, şirketin 
nev 'ini dahi göstermesi kasdedilmiş olduğu hal
de nevi sözünün yazılmaması bir eksikliktir. 
Aksi takdirde hem alışılmış olan şekle aykın 
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bir şekil benimsenmiş olur, hem de hiçbir sebep 
bulunmadığı halde komandit ve kolektif şir
ketlerin unvanları arasında lüzumsuz bir fark 
meydana getirilmiş olur; bu itibarla ikinci fık
raya (şirket ve nevini) sözleri ilâve edilmiştir. 

Madde 48 : Bu maddenin ikinci fıkrasını 
teşkil eden hüküm ilgisi dolayı siyle 43 ncü 
maddeden buraya getirilmiştir. 

Madde 50 : Tatbikatta yapılageldiği gibi şu
benin bu mahiyetini belirten bir unvan kullan
ması iş hayatı için zaruri görüldüğünden birin
ci fıkraya (şube olduğunu belirterek kullanmak) 
sözleri eklenmiştir. 

Madde 51 : Birinci cümlede ticaret unvanı
nın başkasına devredilemiyeceği esası, ikinci 
cümlede ise ticari işletmelerin devri veya bir
biriyle birleştirilmesi veyahut sermaye olarak 
bir ortaklığa konması halinde devrin caiz ol
duğu kabul edilmiştir. Bu iki esas birleştirilin
ce mer'i kanunda olduğu gibi (Madde 46 nın 
ilk kısmı) unvanın işletmeden ayrı olarak dev
redilemiyeceği neticesi çıkar. Yani işletme ile 
beraber unvanın devri caiz bulunduğu esasının 
mer'i kanunda olduğu gibi tasarıda da kabul 
edilmiş olduğu anlaşılır. Bu itibarla bu düşün
cenin kısaca anlatılması için birinci fıkra (Ti
caret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına 
devredilemez.) şekline konulmuştur. 

Mer'i kanunun 46 ncı maddesinin ikinci kıs
mında ve tasarının 2 nci fıkrasında unvan sa
hibinin açık veya zımni muvafakatiyle onun 
unvanını işletmesiyle beraber devralmış olan 
kimsenin bu unvanı kullanabileceği kabul olun
muştur. Halbuki bu netice kendiliğinden anla
şılan bir esas olması itibariyle ayrıca hükme 
bağlanmasında hiçbir fayda yoktur. Buna kar
şılık her hangi bir işletmenin unvan üzerinde 
hiçbir şey kararlaştırılmaksızm devredilmiş ol
ması halinde bu devre unvanın da dâhil sayı
lıp sayılmıyacağı tereddütlere yol açabileceğin
den bu meselenin açıkça halli lâzımdır. Böyle 
bir devir anlaşması kaide olarak işletmeyi teş
kil eden bütün unsurların dahi devredilmesi mâ
nasına geleceğinden işletmenin devrinde aksi 
açıkça kararlaştırılmış olmadıkça unvanın da 
devredilmiş sayılması tarafların iradelerine uy
gun bir hal şekli mahiyetini arz etmektedir*. 
ikinci fıkra bu düşünce ile kaleme alınmıştır. 

Madde 53 : Hükümet tasarısının 53 ncü mad-
âMİnin birinci fıkrası hükmü 35 nci maddenin 

birinci fıkrası hükmünün 
olduğu cihetle çizilmiştir. 

tekrarından ibaret 

Haksız rekabet 

Madde 57. — Bu maddenin birinci cümlesi 
aşağıdaki bentlerde anılan hallerin sadece mi
salden ibaret olduğunu anlatmak maksadiyle 
değiştirilmiş ve (aşağıda sayılan ve bunlara 
benziyen hareketler hüsnüniyet kaidelerine ay
kırı hareket sayılır.) sözleri yerine (hüsnüniyet 
kaidelerine aykırı hareketler hususiyle şunlar
dır.) sözleri yazılmıştır. 

Haksız rekabet hükümlerinin şimdiye kadar 
olan tatbikatında mühim bir eksiklik göze çarp
maktadır. O da, iltibasa mevzu olan bir malı 
yapmış olmadığı halde bilerek veya bilmiyerek 
yapandan satmalmış olan kimseye karşı haksız 
rekabetten dolayı dâva açılamıyacağı şeklinde
ki görüştür. Aslında haksız rekabetten dolayı 
meni dâvası açabilmek için kusur şartı aranma
dığı cihetle mer'i kanuna göre dahi iltibasa 
meydan veren malları elinde bulunduran herke
se karşı iltibasın men'i dâvasının açılabilmesi 
kabul edilmelidir. Fakat tatbikatta mesele bu 
şekilde ve kesin olarak halledilmiş değildir. Tat
bikatın girmiş olduğu yoldan kurtarılması ve 
böylece haksız rekabet hükümlerini âdeta felce 
uğratan bir hukuki anlayışa nihayet verilmesi 
lâzımdır. Haksız rekabet hükümleri yalnız bel
li kimselere karşı değil, herkese karşı ileri sü
rülebilecek mutlak haklardan olduğu cihetle di
ğer tarafın haksız rekabet fiilini işlemiş olan 
yani iltibasa meydan veren durumu ortaya çı
karmış olan kimse olması hiçbir zaman kanuni 
bir şart olamaz. Buna karşılık mal, müstehli
kin eline geçmiş ise tekrar mübadeleye arz edil
mesi söz konusu olamıyacağmdan müstehlikin 
elinde bulunan yani şahsi ihtiyaç için bir kim
senin elinde bulundurduğu mallar üzerinde hak
sız rekabet teşkil eden durumun önlenmesinde 
her hangi bir faide düşünülemez. Demek ki, 
iltibasa meydan veren malı onun iltibasa mey
dan verme vasfını bilerek veya bilmiyerek 
elinde bulunduran her şahsın hareketi, sahşi 
ihtiyaç için elinde bulundurma hali hariç bir 
haksız rekabet mahiyetini arz eder1. Bu pren
sibi belirtmek üzere 5 nci bentte : (veyahut 
iltibasa meydan veren malları durumu bile
rek veya bilmiyerek, satışa arz etmek veya 
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şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa 
olsun elinde bulundurmak) sözleri eklenmiştir. 

Hulâsa; bir malı satmak veya satışa arz et
mek üzere elinde bulunduran yahut saklıyan 
veyahut satışa arz edecek bir kimseye götürmek 
üzere elinde bulunduran herkes haksız rekabet 
fiilini işlemiş durumda sayılacak buna karşı
lık malın elde bulundurulmasında artık ticari 
bir maksat yani kazanç elde etme maksadı söz 
konusu edilemiyeeek olan hallerde onu elde bu
lundurma haksız rekabet sayılmıyacaktır. 

Madde 58. — Burada kendisine dâva hakkı 
tanınan kimse sadece haksız rekabot yüzün
den zarar gören kimse değildir. Fakat bu yüz
den zarar görme tehlikesine mâruz kalmış olan 
kimse de dâva açabilir. Bu itibarla metinde
ki (veya zarara mâruz bulunan kimse) sözleri 
yerine maksadı anlatmaya daha elverişli bulu
nan (veya öyle bir tehlikeye mâruz bulunan 
kimse) sözleri yazılmıştır. 

Haksız rekabetin hukuki müeyyidelerinden 
olan tazminata hükmedilebilmesi için davacının 
haksız rekabet yüzünden uğradığı zararı ispat 
etmiş olması şarttır. Fakat tatbikatta görüldüğü 
üzere pek çok hallerde bu zararın ispatı im-
kânsfiz bulunmakta ispatı mümkün olan haller
de dahi miktarının ispatı ya pek zor ya imkân
sız bulunmaktadır. Hâdise de Borçlar Kanunu
nun 4? nei maddesinin 2 nei fıkrasındaki tak
dir hakkının kullanılması da tatmin ediei ne
ticeler vermemekte ve haksız rekabet fiilîni 
işlemiş olduğu sübut bulan kimseler aleyhine 
ancak haksız rekabetin önlenmesi kararı veri
lebilmekte ve bunların haksız rekabetin devanı 
ettiği müddet içinde bu yüzden sağladıkları 
büyük kârlar neticesi itibariyle kendilerinde kal
maktadır. Bu durum hakkaniyete aykırı düş
mekte olduğundan tasarının 173 ncü maddesi 
hükmünden mülhem olarak hâkimin haksız reka
bet neticesinde dâvâlının elde etmesi mümkün 
görülen menfaatin karşılığını dahi hükmedebile
ceği yolunda bir hüküm 58 nei maddenin birinci 
fıkrası sonuna eklenmiştir. Böylece hâkim hak
sız rekabette bulunanın bu haksız rekabet neti
cesinde elde etmiş olduğunu bilirkişinin kati ola
rak mümkün gördüğü menfaatin karşılığına dahi 
hükmedilebilecektir Bunun tesbiti birçok hal
lerde davacının uğradığı zararın tesbitinden 
daha kolay olduğundan haksız rekabet hareket

leri malî bakımdan müeyyidesiz kalmıyacak ve
yahut davacı zararından başka dâvâlının haksw 
olarak elde ettiği menfaatleri dahi ondan almak 
ve böylece dâvâlıyı kanuna aykırı hareketinin 
neticesinden hiçbir surette istifade etmemiş du
ruma sokmak imkânını bulacaktır. Bu hal şekli 
bir lisansın haksız yere kullanılması halinde li
sans sahibinin o lisansı kullananın elde ettiği 
menfaatleri Borçlar Kanununun 414 ncü mad
desi hükümlerine dayanarak temellük edebilece
ği yollu Federal mahkeme içtihadının dayandığı 
esasa da uygun düşmektedir. Meselenin arz etti
ği hukuki incelik dolayısiyle bu durumun mem
leketimizde hemen hemen hiç tatbik görmiyen 
Borçlar Kanununun 414 ncü maddesi hükmüne 
birakılması yerine açık bir hükme bağlanması 
kanunların kolay tatbiki bakımından yerinde 
görülmüştür. 

Haksız rekabet mevzuunda hak sahipleri
nin uğradıkları zorluklardan birisi de haksız 
rekabetin men'i veya bunun neticesinde ortadan 
kaldırılması hakkında belli bir kimse aleyhine al
mış oldukları ilâmları malları o kimselerden tes
lim almış olan diğer tacirlere karşı icra ettirmek 
imkânından mahrum kalmalarıdır. Halbuki hak
sız rekabeti işliyen kimse ekseriya tektir. Haksız 
rekabete mevzu olan mallar yüzlerce ve belki de 
binlerce tacirin elinde bulunur. Esas fail hak
kında açılacak tazminat dâvası zarara uğramış 
kimsenin zararını kapatmak için çok zaman de
ğerli bir müeyyide olamamaktadır. Çünkü, za
rarın ispatı bilhassa bu mevzuda ekseriya çok zor 
veya imkânsızdır. İcra hukukumuzda zilyedlik 
hakkında bir kimse aleyhine verilmiş bir kara
rın zilyedliği o kimseden elde etmiş olan diğer 
kimseler hakkında da icra edilebileceği esası ka
bul edilmektedir ve bu görüş memleketimizin iş 
hayatındaki ihtiyaçlara . temamiyle uygundur. 
Aynı görüşü haksız rekabet sahasında da kabul 
etmek hak sahibinin hakkını tesirli şekilde koru
mak bakımından zaruridir. Bu maksatla 58 nei 
maddenin sonuna «1 nei fıkranın (b) ve (c) 
bendleri gereğince bir kimse aleyhine verilmiş 
olan hüküm, haksız rekabete mevzu olan malları, 
doğrudan doğruya veya dolayisiyle ondan elde 
etmiş olan şahıslar hakkında da icra olunur> 
hükmü konulmuştur. 

Madde 63. : Bu maddede söz konusu edilen 
tedbirler hakkında usulün 104 ncü maddesi hük-
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münden inhiraf edilmesi bu müesseselerin gaye
sine aykırı görülmüştür. Zira, tedbir kararları
nın gecikme olmadan ve kolaylıkla verilmesi ve 
yerine getirilmesi esastır. Halbuki, tedbir işle
rinde esas dâvaya salahiyetli mahkemeden başka 
yer mahkemelerinin salâhiyeti kaldırılmaktadır. 
Bu itibarla madde usul hükümleriyle hemahen'î 
bir hale getirilmiştir. Bundan, başka, usulün de
lil tesbiti hükümleri, ihtiyacı karşıladığından 
bunlardan farklı bir esas ihtiva etmiyen (delil
lerin emniyet altına alınmasına) hükmü çizil
miştir. 

Madde 64. : Tatbikatta bilhassa iltibas şeklin
deki haksız rekabetlerin önlenmesine dair veri
len kararlar, ilgilinin, kararın icraya konulmuş 
olmasına rağmen haksız rekabet hareketine de
vam etmesi veyahut iltibasa meydan veren isim 
veya işaret veya ambalajlarda ikinci derecede 
birtakım değişiklikler" yaparak iltibası, dolayı-
siyle devam ettirmesi sonunda, semeresiz kalmak
tadır. îcra ve iflâs Kanununun bu hareketler 
için derpiş ettiği ceza çok hafiftir ve bilhassa 
ufak tefek değişiklikler yapılarak iltibasın de
vam ettirilmesi hali için tatbik edilemez. Bu du
rumu önlemek için maddeye son fıkra hükmü 
ilâve edilmiştir. 

Madde 65 : Hükümet tasarısındaki 65 nci 
maddenin birinci fıkrası hükmü ilgisi dolayısiy-
le 64 ncü maddenin 1 nci fıkrasına 4 ncü bent 
olarak ilâve edilmiştir. 

Ticari defterler 

Madde 66 : Türkiye'de muamele yapan ya
bancıların dahi defterlerini Türkçe olarak tut
maları zaruri olduğundan birinci cümleye (Türk
çe olarak) kelimeleri ilâve edilmiştir. 

Madde 67 : Tasarının 66 nci maddesinde tu
tulması mecburi olan defterlerin bir kısmının 
isimleri gösterilmiş diğer kısminin da işletmenin 
mahiyetine göre tutulması işletme sahibine bıra
kılmıştır. İşletme sahibi işletmenin mahiyetine 
uygun olan muhasebe sistemine göre diğer mec
buri defterlerin nelerden ibaret olacağını tâyin 
edecek veya mütehassıslara tâyin ettirecektir. 67 
nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları 66 nci 
maddenin derpiş ettiği bütün mecburi defterle
ri yani hem o maddede ismi geçenleri hem de iş
letmenin mahiyetine göre tutulması lâzımgelecek 
olanları hedef ittihaz ederek bunların tutulma-

siyle ilgili mesuliyeti tâyin etmektedir. Fakat bu 
maddenin 3 ncü fıkrasındaki cezai mesuliyetin 
mecburi defterlerin adlan 66 nci maddede anıl
mamış olanların teşmili uygun görülmemiştir. 
Çünkü işletmenin önem ve mahiyeti göz önünde 
tutularak kanunda adı anılanlardan başka tutu
lacak diğer defterlerin nelerden ibaret olacağı 
ceza mahkemesinde ancak bilir kişi incelemesiy
le tesbit olunabilecektir ki, bu da ceza hükümle
rinde ittiratsızlık doğuracak mahiyettedir. Bu ba
kımdan cezai mesuliyetin yalnız 66 nci maddenin 
1 ilâ 3 ncü bentlerinde adları geçen defterler 
için derpiş edilmesi yerinde görülmüştür. Bun
dan başka ceza maddesinde (gereği gibi) kelime
leri yerine (kanuna uygun şekilde) sözlerinin ko
nulması uygun bulunmuştur. 

Tatbikatta birtakım ehliyetsiz kimselerin mu
hasip diye ortaya çıktıkları ve bilgisi fazla olmı-
yan birtakım tacirlerin de bunlara aldanarak 
muhasebe işlerini kendilerine bıraktıkları ve bun
ların bilgisizlikleri yüzünden birtakım hatalar iş
ledikleri veyahut birtakım kötü niyetli hareket
lerinin iş verenin bilgisizliği sebebiyle anlaşıla-
mıyaeağmı bildikleri için ve kendilerine her han
gi bir cezai mesuliyet gelmesi de söz konusu 
olmadığından birtakım muhasebe hilelerine baş
vurdukları ve böylece kendilerini kullanan tacir
leri zor durumlara soktukları görülmektedir. Bu
nu her halde cezai bir müeyyide ile önlemek ta
cirlerin muamelelerindeki aksaklıkları bertaraf 
etmek bakımından zaruri görüldüğünden (defter
lerin kanuna uygun şekilde tutulmaması halin
de, bunları tutmakla vazifelendirilmiş olan kim
seler dahi aynı cezaya mahkûm edilirler) hükmü 
3 ncü fıkraya ilâve edilmiştir. 

Madde 68 : Bu maddenin son fıkrasının 1 nci 
cümlesindeki (durumu bildirerek) sözleri fazla 
görüldüğünden çıkarılmıştır. Son cümledeki bilir 
kişi tetkikatını mecburi kılan hüküm de hâkimin 
her hangi bir delil ile kanaat elde edebilmesinin 
mümkün olması ve bilir kişi tetkikatmm bütün 
hallerde zaruri olmaması sebebiyle çıkarılmıştır. 
Yalnız diğer hukuk dâvalarından farklı olarak 
mahkemenin bu meselede re'sen delil toplanmasını 
emredebilmesi, bugünkü tatbikata uygun ve çok 
faydalı bir esas olduğundan çizilen cümle yerine 
mahkemenin bu salâhiyetini bildiren bir hüküm 
konulmuştur. 

Kanuni müddeti içinde mahkemeye müracaat 
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ederek vesika almamış olmanın müeyyidesinin, 
tacirin defterleri ibrazdan kaçınmış sayılması ol
duğu tasarı hükümlerinden umumiyet itibariyle 
anlaşılmakta ise de her hangi bir tereddüdü önle
mek için bu hükmün açıkça maddeye ilâvesi uy
gun görülmüştür. Böylece müddetinden sonra da
hi defterlerin zıyaa uğradığını ispat imkânı ve 
dolayısiyle birtakım hileli yollardan yürüme im
kânı bertaraf edilmiştir. 

Madde 69 : Defteri kebirin tasdik mükellefiye
tinden hariç tutulması muhasebe sisteminin değe
rini ve defterlerin delil olma değerini azaltaca
ğından metindeki (defteri kebir hariç olmak üze
re) sözleri çıkarılmış buna karşılık tasdik mec
buriyeti 66 ncı maddenin 1 ilâ 3 neü bentlerinde 
adları sayılan defterler için konulmuş, fakat işin 
önem ve mahiyeti itibariyle tutulması gerekecek 
diğer defterler için böyle bir mükellefiyet kabul 
edilmemiştir. Esasen işletmenin yaptığı muame
lelerin sayısı ve hacmi itibariyle pek çok sayıda 
defter tutması zaruri olan birçok hallerde bütün 
bu defterlerin tasdiki pek büyük bir külfet teşkil 
edecektir. 

Bu defterlerin tasdik mükellefiyetinden vaz
geçilmesine karşılık gerek bunları gerekse taci
rin lüzum, göreceği diğer yardımcı defterleri kul
lanmaya başlamazdan önce bir liste halinde sicil 
memuruna bildirmesi ve memurun bu listelerden 
birini tasdik ederek tacire geri vermesi ve bu mü
kellefiyeti yerine getirmiyen tacirlerin söz ko
nusu defterleri kendi lehlerine delil olarak ileri 
sürememeleri esasının kabulü gerekli görülmüş
tür. Çünkü birtakım tacirler, defterleri olmadığı 
halde her hangi bir dâva zımnında birtakım def
terler tertip ettirmek yoluna gitmekte ve böylece 
hasımlarının durumunu ağırlaştırmak ve kendi 
lehlerine delil uydurmak çarelerine baş vurmak
tadırlar. Kabul olunan tedbir bu gibi hareketleri 
büyük ölçüde önliyecektir. Son fıkra hükmü bu 
maksatla konulmuştur. 

Madde 70 : Bu maddenin ikinci fıkrasında
ki şartların 3 ve 4 numaralı olanına toplayıcı 
hesaplar kullanılması haline ait birer hüküm 
eklenmesi defterin açıklığını temin bakımından 
zaruri görülmüştür. Bu da nihai yardımcı he
sabın isminin açıkça bildirilmesidir. 

Yine beş numarada yardımcı hesaplara tak
sim edilen meblâğın izahat sütununda gösteril
mesi şartı konulmuştur, Bundan başka bir kay

dın dayandığı vesikaların nev'inin ve varsa 
tarih ve numarasının gösterilmesi de hesapla
rın açıklandığını ve muhasebe vesikalarının 
birbiriyle olan ilgisini gösterecek zaruri bir ted
bir mahiyetini arz ettiğinden buraya 6 ncı bir 
şart olarak (Her kaydın dayandığı vesikaların 
nev'i ve varsa tarih ve numaraları) hükmü ilâ
ve edilmiştir. 

Maddenin 3 ncü fıkrasında, müteharrik yap
raklı yevmiye defterlerinin kullanılmasının ca
iz olduğu hallerde bu defterlerin vergi kanun
larına uygun olması şartı ile kullanılabileceği 
açıkça belirtilmiştir. 

Tatbikatta yevmiye defterlerine geçirilecek 
kayıtların geç geçirildiği görülmektedir. Bu 
gecikmenin ne kadar zaman için kabul edile
bileceği meselesinin açık bir hüküm ile halli 
zaruridir. Bu itibarla maddeye haklı bir sebep 
olmaksızın 10 günden fazla bir gecikmenin ka
bul edilmiyeceğini bildirmek üzere (Yevmiye 
defterlerine geçirilecek kayıtlar, haklı sebebol-
maksızm, 10 günden fazla geciktirilemez.) hük
mü konulmuştur. Bunun müeyyidesi defterle
rin kanuna uygun olarak tutulmaması halinde
ki müeyyidelerdir. 

Mer'i kanunun 74 ncü maddesinde, yevmiye 
defterinin yılda bir defa notere ibraz edilip son 
kaydın altına noter tarafından görüldüğü ya
zılarak tasdik edilmesi şarttır. Bu muamele 
defterlerin delil olma kuvvetini teminat altına 
alan mühim bir tedbir olduğundan yevmiye 
defterinin bu merasime tâbi tutulması uygun 
görülmüştür. Bugünkü tatbikatta ne kadar za
man sonra defterin sonunun tasdik ettirilmesi 
gerektiği büyük tereddütlere yol açtığından bu 
işin yeni yılın Ocak ayı sonuna kadar görülmesi 
ihtiyaçlara uygun bulunmuş ve 70 nci maddenin 
son fıkrası bu maksatla kaleme alınmıştır. 

Madde 72 : Bu maddenin 5 nci fıkrasında 
69 ncu maddenin son fıkrasına atıf yapılmakta 
ise de Hükümet tasarısında 69 ncu madde tek 
fıkradan ibaret olduğundan atfın ne maksatla 
yapıldığının anlaşılması imkânsızdır. Bundan 
maksat, noterin envanter ve bilançoyu belli ta
rihte görmüş olduğunu tesbit etmesinden ibaret 
olacağı cihetle noterce yapılacak muamelenin 
70 nci maddeye encümenimizce ilâve edilmiş olan 
son fıkra hükümlerine uygun olması maksada 
elverişlidir. Bu itibarla 69 ncu maddenin son 
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fıkrasına yapılan atıf 70 nci maddenin son fık
rası olarak düzeltilmiştir. 

Madde 82 : Ticari defterler tacirin bilhassa 
kendi lehine delil olmasını temin eden ve ken
disi tarafından hazırlanan vasıtalardır. Bu iti
barla bunların delil olması için kanun birtakım 
sıkı kayıt ve şartlar aramıştır. Muhasebe bakı
mından defterlerdeki kayıtların birbirini tut
maması halinde bunların muteberliği şüpheli gö
rüldüğü gibi hukuki bakımdan da defter ka
yıtlarının birbirini tutmaması halinde kayıtların 
doğruluğu hakkında hâkimin vicdanında büyük 
tereddütler uyanacağı şüphesizdir. Bu bakım
dan defterlerin delil olması için bunlardaki ka
yıtların birbirini teyidetmesi kanuni bir şart 
olark kabul edilmek gerektir. Bu şart tahakkuk 
etmedikçe defterler delil olmaktan çıkar. 82 nci 
maddenin son fıkrası bu ihtiyaca cevap vermek 
üzere konulmuştur. 

Madde 84 : Her ne kadar mer'i kanunda 
defterlerdeki kayıtların tecezzi ettirilmemesi 
esası kabul edilmiş ise de bunun istisnasız ola
rak tatbiki birtakım haksız ve yersiz durumla
rın meydana çıkmasına sebebolmaktadır. Şöyle 
ki ; bir insanın kendi defterine kendi aleyhine 
bir yazı yazması halinde bunun o kimse aley
hine delil olması tabiî ise de kendi lehine yaz
dığı yazıların ancak bâzı kayıt ve şartların ger
çekleşmesi halinde onun lehine delil tutulması 
doğru olabilir. Zira bir kimsenin kendi lehine 
delil tedariki temayülü olduğu halde kendi aley
hine başkasına delil tedarik etmek temayülü 
mevcut değildir. Bunun içindir ki kanun hü
kümlerine uygun olarak tutulmuş olmıyan def
terlerdeki kayıtlardan aleyhe olanların delil sa
yılması tabiî olduğu halde lehe olanların delil 
sayılması aynı derecede tabiî görülemez. Bu 
itibarla ancak kanuna uygun olan defterlerdeki 
kayıtların kül halinde nazara alınması ve fakat 
kanuna uygun olmıyan defterlerdeki kayıtlar
dan sadece defter sahibinin aleyhine bulunanla
rın delil sayılması doğru görülmüş ve 84 ncü 
maddenin ikinci cümlesindeki «(fakat bu defter
lerde) sözleri yerine (şu kadar ki ; kanuna uy
gun olan defterlerde) sözleri yazılmıştır. 

Madde 85 ve 86 : 82 nci maddenin son fık
rası hükmünün kanuna konulması neticesinde 
85 ve 86 nci maddelere defterlerin birbirini te
yidetmesi lâzımgeldiği yollu kayıtlar konulmuş
tur, 

Cari hesap 

' Madde 87 : Tatbikatta mühim tereddüt se
beplerinden birisi de kanunun anladığı mânada
ki cari hesap akdiyle sadece muhasebe bakımın
dan taraflar arasında cari hesap durumunun 
bulunması halleridir. Kanunun anladığı mânada 
cari hesap akdinin varlığı, ancak tarafların bir
birlerinden alacaklarını ayrı ayrı istemekten 
vazgeçmiş olduklarını kararlaştırmış bulunma
larına bağlıdır. Halbuki tatbikatta taraflar 
arasında devamlı münasebetler bulunan birçok 
hallerde alacaklar, verecekler birer hesapta 
toplanmakta ve fakat taraflar bu hesaba dâhil 
olan alacakları birbirinden istemek hakkından 
vazgeçmiş bulunmamaktadırlar. Böyle haller
de de hesabı cari münasebetinin mevcudolduğû 
iddiaları ileri sürülmekte ve birtakım zorluklar 
meydana çıkmaktadır. Bütün bu tereddütleri 
önlemek üzere mukavelenin muteber olmasının 
yazılı şekle bağlı tutulması uygun görülmüş ve 
97 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki hüküm ye
rine (bu mukavele yazılı olmadıkça muteber 
olmaz) fıkrası konulmuştur. 

Madde 92. — Tasarının 20 nci maddesinin 
3 ncü fıkrası hükmünce telgrafla yapılan ihbar-
laım dahi muteber olduğu kabul edilmiş bulun
duğu cihetle bu maddenin son fıkrasına taah
hütlü mektupla beraber telgrafla yapılacak iti
razların dahi muteber sayılmasını sağlıyan bir 
hüküm konulmuştur. 

Madde 98. — Hükümet tasarısının 2 nci fık
rasında taraflardan her birinin mukaveleyi fes
hedebileceği kabul edilmiş ise de alacağına ha
ciz konulmuş âkide böyle bir hak tanımak için 
mâkul bir sebep yoktur. Zira borcunu zama
nında ödememek suretiyle haciz konulmasına 
sebebiyet veren âkıd 15 gün içinde borcu ödi-
yerek haczi kaldırtmamakla câri hesabın sona 
erdirilmesi imkânım elde etmiş olacaktır. Bu 
ise afaki iyi niyet kaidelerine aykırı düşecek
tir. Halbuki belli müddet kararlaştırılmış olan 
hallerde bu müddetin geçmesinden önce feshini 
ihbar ederek akdin sona erdirilmesi imkânı ta
sarının 96 nci maddesi hükmünce mevcut değil
dir. Demek ki Hükümet tasarısı borcunu öde-
miyen âkıdı, diğer âkıdle aynı imkândan fay
dalandıran ve borcunu ödemiyene câri hesap ak
dinden kurtulmak imkânını temin eden isabet
siz bir netice husule getirmektedir. Bu bakım-
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dan câri hesap bakiyesinin hayezi halinde akdi 
fesih hakkı, ancak diğer âkide tanınmış ve ikin
ci fıkra bu şekilde düzeltilmiştir. 

Acentelik 

Madde 116. — Hükümet tasarısının 116 ncı 
maddesinin 1 nei fıkrasında acente mefhumu
nun tarifinde acentenin sadece tieari bir işlet
meyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi mes
lek edinen kimse olduğu bildirilmiş ve fakat 
117 nei maddenin 1 nei bendi hükmünce akit 
leri müvekkili namına akdetmeye salahiyetli 
bulunan kimselere de acentelik hükümlerinin 
tatbik edileceği kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Halbuki acente mukavelesi mevzuunda en yeni 
kanunlardan olan İsviçre Borçlar Kanununa % 
Şubat 1949 tarihli kanunla eklenmiş bulunan 
418 - a maddesiyle, Alman Ticaret Kanununun 
G Ağustos 1953 tarihli Kanunla değiştirilmiş bu
lunan 84 ncü maddesindeki tarifte acentenin mü
vekkili adma ve hesabına akit yapmayı meslek 
edinmiş olması ciheti tarife konulmuş bulundu
ğundan mefhumun daha iyi anlaşılması için 116 
ncı maddenin 1 nei fıkrasına (veya bunları o iş
letme adına yapmayı) sözleri eklenmiştir. Böylece 
bir ticari işletme adına akit yapmayı sanat edinen 
kimse de o işletmeyi ilgilendiren akitlerde ara
cılık etmeyi sanat edinen kimse gibi doğrudan 
doğruya acente sayılacaktır. Bu suretle tarif 
tamamlanmış olmaktadır. Bundan başka acen
tenin ticari mümessil, ticari vekil veya müs
tahdem gibi bir durumda olmadığı düşüncesi
ni daha iyi belirtmek yani acentenin başlı başı
na bir ticari ve iktisadi durumu olduğunu iyi
ce anlatmak üzere yukarda anılan Alman ka
nunundaki tariften ilham alınarak 1 nei fıkra
nın ilk kısmına (bir sanatı) kelimelerinden ön
ce (tâbi) kelimesi konmuştur. 

2 nei fıkraya gelince, hükümet tasarısındaki 
atıf sadece vekâlet akdine yapılmış bulunmakta
dır. Halbuki, İsviçre Borçlar Kanununa yukar
da bildirilen kanunla ilâve edilen hükümler 
arasında bulunan 418/b maddesinde bu atıf taf
sile tâbi tutulmuş ve aracılık eden acenteler hak
kında tellallık hükümleri, akit yapan acenteler 
hakkında ise komisyon hükümlerinin tatbik olu
nacağı esası kabul edilmiştir. Fakat bu iki akit 
hükümleri arasında da bir hüküm bulunmadığı 
takdirde vekâlet hükümlerinin tatbik edileceği 

aşikâr olduğundan 2 nei fıkra bütün bu esaslara 
uygun olarak kaleme alınmıştır. 

Madde 117 : Bu maddenin 1 nei bendindeki 
hüküm 116 ncı maddenin 1 nei fıkrasındaki tari
fe alınmış olduğundan hükümet tasarısındaki 1 
nei bent hükmü kaldırılmıştır. Yalnız bunun yeri
ne yerli veya yabancı bir işletme hesabına ve fa
kat kendi adına mukaveleler yapmaya daimî ola
rak salahiyetli kılınmış bulunan kimselerin bil
hassa müvekkillerine karşı olan hukuki durumla
rını vekâlet akdinin umumi hükümlerine bırak
mak iktisadi ihtiyaçlara kâfi gelmediğinden bun
ların da acenteler hakkındaki hükümlere tâbi tu
tulmaları uygun görülmüş ve böylece yerli veya 
yabancı bir işletme hesabına ve fakat kendi adı
na akitler yapmaya daimî olarak salahiyetli kı
lınmış kimseler hakkında da acentelik hükümleri
nin tatbikini sağlamak üzere birinci bende yeni 
bir şekil verilmiştir. 

Madde 119 : Bu maddenin 1 nei fıkrası daha 
kısa bir şekilde kaleme alınmış ve 116 ncı madde 
hükümlerinde yapılan değişiklik neticesi olarak 
acentenin akdettiği mukaveleler de bu maddenin 
şümulüne sokulmuştur. 

Madde 121 : Tatbikatta acentelerin salâhiyet
leri meselesinde birçok anlaşmazlıklar meydana 
geldiğinden müvekkilleri adına akit yapma salâ
hiyetini veren vesikaların tescil ve ilânını mecbu
ri kılmak üzere bu maddeye 2 nei fıkra ilâve edil
miştir. 

Madde 123 : Bu maddenin 2 nei fıkrasının 2 
nei cümlesi çizilmiş esas kasda uygun olarak ve bu 
kasdı kolayca anlatmak üzere 2 nei fıkranın birin
ci cümlesine (kusursuz olduğunu ispat etmedik
çe) sözleri ilâve edilmiştir. 

Madde 128 : Müvekkil adına akit yapma un
suru da 116 ncı maddeye ilâve edilmiş olduğun
dan .1.28 nei maddenin 1 nei fıkrasına (veya ak
dettiği) sözleri konulmuştur. 

Madde 132 : Bu maddenin ikinci fıkrasında
ki hapis hakkından kasıt mal parasını ödemekten 
kaçınma salâhiyetidir, yoksa asıl hapis hakkında 
olduğu gibi İcra ve İflâs Kanunu hükümlerince 
relinin paraya çevrilmesi voliyle, paraya çevrilme 
ve acentenin böylece alacağını alması bittabi söz 
konusu edilemez. Acente umumi hükümler uya
rınca takas hakkını kullanabilir. Fakat bu hak
kı kullanmamış olduğu hallerde dahi kendisi mü-
temerrit sayılmıyacaktır. Çünkü bu madde ona, 
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borcunu ödemekten kaçınma hakkını tanımakta
dır. 

İsviçre Borçlar Kanununa 1949 tarihli Ka
nunla ilâve edilen 418/0 madde hükmünden il
hanı alınarak müvekkil aciz halinde bulunduğu 
takdirde muaccel olmamış alacaklı için de hapis 
hakkının ve ödemeden kaçınma hakkının tanın
masını sağhyan hükümler 3 neü fıkra olarak met
ne eklenmiştir. 

Ticaret şirketleri 

Madde 140 : Gayrimenkul temliklerinin Me
deni Kanun ve Borçlar Kan unu hükümlerince 
resmî şekilde yapılmış bir akde dayanmasının 
zaruri bulunması itbariyle ve bu resmî sene
din Tapu Kanununun 26 ncı maddesi hükmün
ce tapu memuru tarafından tanzim edilmesi ge
rekli olduğundan şirket mukavele!erindeki gay
rimenkul sermaye koyma taahhütleri borç altı
na giren için bağlayıcı bir mahiyet arz etme
mekte ve taahhütte bulunan, tescil talebinde 
bulunup bulunmamakta ve Medeni Kanun hük
münce resmî akit yaptırıp yaptırmamakta ken
dini serbest saymaktadır. Diğer cihetten serma
ye koyma taahhüdü satış vadi mahiyetinde bu
lunmadığından noterler tarafından böyle bir ta
ahhüdün resmî senede bağlanması mümkün de
ğildir. Halbuki ticari bir taahhüde giren kim
senin bütün taahhütlerinden mesul tutulması 
ticaret hayatındaki istikrarın temini için zaru
ridir. Bu cihetler göz önünde tutularak şirket 
mnkavelelerindeki gayrimenkul hukukuna iliş
kin sermaye koyma taahhütlerinin resmî şekil 
aranmaksızın muteber sayılması gerektiği esası 
kabul edilmiştir. Böylelikle önceden gayrimen
kul mülkiyeti veya bunun üzerindeki bir ayni 
hakkı sermaye olarak koyacağım taahhüdeden 
kimsenin sonradan taahhüdünden dönerek şir
ketin meydana gelmesini imkânsızlaştırmasına 
ve diğer ortakları aldatmasına imkân verilme
miş olacaktır. 

Bu hükümle gayrimenkul mülkiyetinin bir 
kimseden diğerine geçmesi için Aledeni Kanun 
ve Tapu Kaıyjnu hükmünce şart olan tescil esa
sı değil, lâkin tescilden önce taraflar arasında 
yapılması lâzım gelen ve mülkiyeti yeni malike 
geçirme taahhüdünü ihtiva eden akdin (satım, 
bağışlama ve saire) bürünmesi gerekli olan res
mî şekil esası değiştirilmektedir. Şirket muka

veleleri, muteber olmak için yazılı ve imzalan 
noterce tasdik edilmiş bulunması gerektiğin
den resmî şekil ile hedef tutulan akitlerin ace
le ile karar verip borç altına girmelerini önle
mek gayesi tatbikatta hemen hemen gerçekleş
miş olacağı cihetle bu değişiklikten büyük bir 
mahzur doğmayacaktır ve buna karşılık ticaret 
şirketlerinin sağlam esaslarla ve kolaylıkla ku
rulması sağlanmış olacaktır. Medeni Kanun hük
münce gayrimenkul mülkiyetinin doğrudan doğ
ruya bir kimseden diğerine geçirilmesi taahhü
dünü hedef tutan akitler için resmî şekil .ka
bul edilmiş ise de mülkiyetin dolayısiyle nakli
ni hedef tutan akitler ve hatta mülkiyetin doğ
rudan doğruya naklini hedef tutan bâzı akitler 
ve gayrimenkul e ait bâzı haklara ilişkin olan 
akitler şekilden muaf tutulmuş veyahut sade
ce yazdı şekle tâbi tutulmuştur ki, o akitlerde 
şunlardır : 

1. Akdî şu fa için yazılı şekil (Borçlar K. 
213 son cümle), 

2. İhtiyari arttırmalarda hiçbir şekle ihti
yaç yoldur (Borçlar K. 23.1 nci maddesinin 1 
nci fıkranın 3 neü cümlesi), 

3. Mirasın taraflar arasında taksiminin mu
teber olması için terekede gayrimenkul bulun
sa. veya tereke bir gayrimenkulden ibaret olsa 
dahi resmî bir şekle, ihtiyacolmayıp yazılı şek
lin kâfi bulunması (Medeni Kanun madde 611), 

Bunlardan başka miras, cebrî icra, mahke
me ilâmı gibi akdî olmıyan iktisap hallerinde 
her hangi bir şekle lüzum olmaksızın-mülkiyet 
tescilden önce dahi yeni malike geçmektedir. 
Böylece gayrimenkul temliki borcunu doğuran 
bir akdin resmî şekle bağlanmış olması esasının 
istisnasız bir kaide olmadığı ve bâzı mühim müs
tesnaları bulunduğu görülmektedir. O halde 140 
ncı maddedeki hükmün de böyle istisnai bir 
hüküm olarak kanuna konulmasında ilmî ba
kımdan her hangi bir mahzur düşünülemez. 

Bundan başka, maden çıkarma hakları gibi 
devredilmesi şekJe bağlı bulunan birtakım hak
ların devrinde bu şekil şartları aranmaksızın 
ve yine ortakların devir için ayrıca rızalarım 
bildirmelerine veya ilgili merciden istekte bu
lunmalarına lüzum kalmaksızın şirket mukave-
lesindeki taahhüt gereğince ve şirketin istedi ile 
bu gibi hakların şirkete devredilmesini müm
kün kılınması dahi şirketlerin kolayca kurul-



malarını ve ticari taahhütlerin yerine getirile
rek istikrara ulaşmalarını sağlama bakımından 
zaruri görülmüştür. 

Şirketin tescilinden önce hukuki varlığı bu
lunmadığından ve sermaye yatırma taahhütleri 
kurulacak şirkete karşı vukubulmuş olduğun
dan ortağın sermaye taahhüdünü bertaraf ede
cek mahiyette muamelelerinin tedbir yoliyle ön
lenmesi imkânı kurucular için yoktur. Halbuki 
böyle bir imkân mevcudolmadıkça sermaye ya
tırma borcunu fiilen hükümsüz hale getirmek 
borçlunun eline bırakılmış demektir. Bu duru
mu bertaraf etmek ve ticari taahhüde riayeti 
sağlamak üzere kurucuların kurulacak şirketin 
sermaye alacağını korumak maksadiyle ihtiyati 
tedbir istiyebilecekleri ve usul kanunundaki 
on günlük dâva açma müddetinin şirketin hük
mi şahsiyet kazanması tarihi olan tescil tarihin
den itibaren işlemeye başlıyaeağı kabul edil
miştir. 

Madde 143 -. Bu maddenin ikinci fıkrasında 
mer'i kanundaki gibi sadece sermaye olarak 
konan malların mülkiyeti hükme bağlanmış ise 
de sermaye olarak konan haklar açık bırakıl
mıştır. Bunların da şirkete devredilmiş olması 
lâzımgeldiğinden ikinci fıkraya (ve haklar'şir
kete temlik edilmiş) sözleri ilâve edilmiştir. 

Madde 144 : Sermayeye karşılık veya hiz
mete karşılık ortaklara birtakım haklar tanın
ması üçüncü şahısların hukuki durumuna tesir 
eden bir hal olduğundan bunun ancak şirket 
mukavelesiyle derpiş edilebilmesini sağlamak 
ve ortaklar karariyle şirket mukavelesinde 
bulunmadığı helde ortaklara faiz ve ücret hak
kı tanınmasını önlemek maksadiyle hükümet ta
sarısındaki (kararlaştırılabilir) sözleri yerine 
(şirket mukavelesiyle kabul olunabilir) sözleri 
yazılmıştır. 

Madde 150 : Bu maddenin üçüncü fıkrasın
daki üç aylık müddetin başlangıcını bildirmek 
üzere metne (ilândan itibaren) sözleri eklen
miştir. 

Madde 152 : Bu maddede derpiş edilen tah
vil (nevi değiştirme) yeni bir şirket teşkili 
mahiyetinde olmadığı halde istimal edilen (ye
ni bir ortaklığın) sözleri bu bakımdan tereddü
de yer verebilecek mahiyette görüldüğünden 
madde işbu tereddüdü izale edecek şekle ifrağ 
edilmiştir. 

KolUküf Şirket 
Madde 153 : Memleketimizdeki teamül ve tat

bikat, kollektif şirketlerin ancak hakiki şa
hıslar arasında kurulacağı merkezindedir. Bir 
zamanlar İsviçre'de de hükmi şahıslar tarafın
dan da kollektif şirket kurulması caiz sayılmakta 
idi, fakat orada yapılan tecrüber sonunda' bun
ların suni birer teşekkül oldukları ve bilhassa 
ortaklar arasındaki münasebetin birtakım ka
rışıklıklar arz ettiği ve kollektif ortaklığın te
meli olan şahsi unsurun tam mânasiyle mev-
cudolmadığı neticesine varıldığından İsviçre 
Borçlar Kanununun 1936 senesindeki tadilinde 
552 nci maddeye ancak hakiki şahısların kollek
tif şirket kurabileceklerini derpiş eden bir hü
küm konulmuş olduğu cihetle tasarının 243 ncü 
maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesiyle 
hemahenk olarak bu cihetin metinde tasrihi za
ruri görülmüş ve tarife (hakiki şahıslar arasın
da) cümlesi ilâve edilmiştir. 

Madde 154 : Resmî şekil âkıdlar için külfet
li olduğu ve imza tasdiki ile, vüsuk gayesine kâ
fi derecede erişilmiş olacağı cihetle resmî şekil 
yerine imza tasdiki ile müterafik yazılı şekil 
kabul edilmiştir. 

Madde 155 : Yüz elli üçüncü maddenin mu
cip sebebinde açıklanan sebeplerle mezkûr mad
deye hükmi şahısların kollektif şirkette ortak 
olmasını bertaraf eden kaydın konulması sebe
biyle 155 nci maddede ortağın hükmi şahıs ol
ması halini hedef tutan birinci bendin ikinci 
kısmındaki (hükmi şahıs olan ortakların adı 
veya ticaret unvanı ile merkezi) ibaresinin me
tinden çıkarılması zaruri görülmüştür. 

Son fıkraya ilâve olunan ikinci cümle için 
271 nci maddenin mucip sebebine bakınız. 

Madde 156 : 158 nci maddeye encümenimi z-
ce verilen şekle göre : (Tescil mükellefiyeti ye
rine getirilmeksizin şirket namına veya şirket 
mukavelesi yapılmaksızın müşterek bir unvan 
altında üçüncü şahıslarla muameleye girişilme
si halinde bütün ortakların müteselsilen mesul 
olacakları) esası kabul edilmiştir. 156 nci mad
dede ise şirket mukavelesinin muteber olarak 
yapılmamış olması halinde âdi şirket hükümle
rinin tatbik olunacağı bildirilmektedir. Bu iki 
hükmün birbirine karşı tesir derecesinin belir
tilmesi ve münakaşaların önlenmesi maksadiy-
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le DU maddede 158 ncı madde hükümlerinin 
mahfuz bulunduğu açıkça ifade edilmiştir. 

Madde 157 : Bu maddedeki 15 günlük müd
detin birtakım tereddütlere yol açabilecek olan 
kuruluş tarihinden başlatılması uygun görül
memiş, mukavelenin tasdiki tarihi esas tutul
muştur. Bundan başka, mukaveleye konması 
mecburi olan cihetlerin hepsi 155 nci maddede 
bildirilmiş olmadığından metne (ile kanunun 
emrettiği diğer hususlar) sözleri eklenmiştir. 

Madde 158 : Tatbikatta karşılaşılan mühim 
iki zorluk vardır. Bunlardan 'birisi, kollektif şir
ket mukavelesi yapılmış olup da bunu tescil et
tirmeden ortaklık adına işlere girişilmiş olma
sı halinde ortaklarla münasebette bulunan kim
selerin veyahut ortakların âkit sahası dışında 
kalan bir hareketinden, bir haksız fiilinden za
rara uğramış olan kimselerin bu ortakların hep
sini mesul etmek hususunda uğradıkları zor
luklar, diğeri de bir ticari ortaklık mukavelesi 
yapmış olmadıkları halde sanki böyle bir ortak
lık varmış gibi birtakım kimselerin ortaklaşa 
unvan kullanarak üçüncü şahıslarla münâse
bette bulunmaları halinde, üçüncü şahısların 
şirket mevcudolmadığı için ortâ^k gibi hareket 
etmiş olanları mesul etmekte uğradıkları zor
luklardır. Piyasa durumu üzerinde kötü tesir
leri olan bu halleri doğrudan doğruya ve katî" 
hükümlere bağlıyarak kanunun koyduğu, mu
kavele yapmak ve tescil ve ilân ettirmek mü
kellefiyetlerini yerine getirmemiş olan birta
kım kimselerin adına ve hesabına yapılmış bu
lunan işlerden istifade ettikleri halde bu işler 
dolayısiyle doğan mesuliyetten kurtulmalarını 
önlemek gerektir. Mevcut hukuki hükümlerle 
ve birtakım kanun hükümlerinin tefsiriyle bu 
durumların önlenmesinden ziyade doğrudan 
doğruya hüküm konulması yerinde görülmüş
tür. Bu bakımdan 158 nci maddenin, hükümet 
tasarısındaki hükmü yerine şirket mukavelesi
ni tescil ettirmemiş bulunan ortakların şahsan, 
doğrudan doğruya ve müteselsilen mesul tutul
maları adalet ve hakkaniyete ve ticaret işle
rindeki sürat ve emniyet esaslarına uygun gö
rülmüştür. 

Bundan başka, bir ticaret şirketi mukave
lesi yapmaksızın ortaklaşa unvan altında üçüncü 
şahıslarla bir kimsenin veya birkaç kimsenin bu 
unvan adına muameleye girmesi veya haksız fiil 
işlemesi halinde de aynı esasın tatbiki ticaret iş-
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lerindeki emniyet prensibine ve hakkaniyete uy
gun görülmüş ve 158 nci maddeye bu maksada 
elverişli ikinci fıkra ilâve edilmiştir. 

Netice olarak, şirket mukavelesinin yapılmış 
fakat tescil edilmemiş olması halinde böyle bir 
şirket adına hareket eden bir ortağın veya tem
silcinin yaptığı akit veya işlediği haksız fiillerden 
dolayı bütün ortaklar müteselsil olarak ve şah
san mesul tutulacakları g $ i her hangi bir ticari 
şirket anlaşması bulunmaksızın fakat ortaklaşa 
bir unvan altında faaliyette bulunan kimseler 
adına hareket etmiş olan her hangi bir ortağın 
veya temsilcinin akitlerinden yahut işlediği hak
sız fiillerden dolayı da ticaret unvanına dâhil 
olan veya o unvanda kasdedilen bütün kimseler 
müteselsil olarak ve şahsan mesul olacaklardır. 

Madde 1.61 : Ticari bir işletmenin idaresini 
eline almış olan bir kimsenin haiz olacağı en mü
him vasıflardan birisi basiretkârlıktır. Bu cihe
tin bilhassa belirtilmesinde büyük fayda görül
müştür. Böylece her hangi bir durumda şirket iş
lerine karşı göstermesi kendisinden beklenen basi
reti göstermiş olmıyan ortağın şirkete karşı me
sul tutulacağı gayet açık olarak belirtilmiş ve ida
reyi üzerine almış olanlar kâfi derecede ikaz edil
miş olmaktadır. 

Madde 170 : Ortaklar şirketi idare edenlerden, 
yıllık alacaklarını almayı uzun zaman geciktir
mekte ve ancak aralarında bir anlaşmazlık çıktı
ğı zaman çok eski hesapları ortaya dökerek hal
ledilmesi gayet zor birtakım dâvalara sebebiyet 
vermektedirler. Normal olarak şirketin ortaklara 
karşı olan borçlarını da ödemesi ve böylece iler
de birtakım karışık durumların meydana gelme
sini önlemesi bugünkü ticaret hayatının icapla-
rmdandır. Bu itibarla 170 nci maddenin Hükü
met tasarısında bulunan hükmüne bilançonun ya
pılmasını istemek veya yapılmış bilançoya göre 
kâr payının tesbitini istemek hakları da ilâve edil
miş ve maddenin emredici bir hüküm olduğunu 
belirtmek üzere maddeye ikinci fıkra konulmuş
tur. 

Madde 173 : Bu maddedeki müruruzaman 
hükmü yazılış itibariyle bir hak düşüren müddet 
hükmü olduğu intibaını uyandırdığından 1 nci 
fıkranın sonundaki (düşer) sözü yerine (müru
ruzamana uğrar) yazılmıştır. 

Madde 174 : Kollektif şirketler gerek mer'i ka
nunda, gerekse hükümet tasarısında hükmi şahsi-



yeti haizdirler. Bu itibarla 174 ncü maddenin 1 
nci fıkrası bu prensiple ahenkli olacak şekilde 
yazılmıştır. Tasarının bu maddesinin ikinci 
fıkrası ise 158 nci maddeye encümenimizce ve
rilen şekil ve ilâve edilen üçüncü fıkra hükmü 
ikarşısında lüzumsuz hale geldiğinden hükümet 
tasarısındaki 2 nci fıkra metinden çıkarılmış
tır. 3 î>cü fıkra ise 1 nci fıkranın 2 nci cüm
lesi halinde kaleme alınmıştır. 

Madde 179 : Hükümet tasarısındaki birinci 
fıkranın birinci cümlesi şirket borçlarından do
layı birinci derecede şirketin ve ikinci derece
de ortakların mesul olduklarını anlatacak şekle 
konulmuştur. İkinci cümledeki (ortaklık feshe
dilmiş ise) sözleri, ortaklığın kendi kendine so
na erdiği halleri de içine almak üzere (şirket 
herhangi bir sebeple sona ermiş ise) sözleri 
ile değiştirilmiştir; şirket taraflarca veya hâ
kim karariyle f eshedilmesiyle veya müddetin 
sona ermesi halinde münfesih olmasiyle so
na ereceğinden, buradaki hükümle mer'i kanu
nun 175 nci maddesinin ikinci cümlesi hük
mü ve buna ait 2 / 16 sayılı ve 14 . V . 1947 gün
lü içtihadı birleştirme karariyle kabul edilen 
esas arasında fark yoktur. Şu noktayı da be
lirtmek lâzımdır ki, tasfiye haline girmiş olan 
şirketin hükmi şahsiyeti ancak tasfiye gayesiy
le mahdudolmak üzere ve geçici bir zaman için 
mevcudolduğundan, tasifye haline giren şirketin 
normal varlığı sona ermiş demektir. 

Şirket borçlarından henüz mesul olmıyan or
tağın mallarının ihtiyati olarak haczi halinde 
dâva veya takibin ortağa karşı başlaması müm
kün olmadığından icra ve İflâs Kanununun 264 
ncü maddesinde derpiş edilen müddetin ne şe
kilde tatbik olunacağı mer' i kanun sisteminde 
de hükümet tasarısı sisteminde de açık bir hük
me ihtiyaç gösterdiği cihetle bunu karşılamak 
üzere, İcra ve İflâs Kanununun ihtiyati haciz
lerde, haciz zabıt varakasının alacaklıya tebliği 
tarihinden itibaren alacaklıyı dâva açmaya veya 
takipte bulunmaya mecbur tutan 264 ncü mad
desindeki müddetin ortağa karşı olan mutale-
benin doğduğu tarihten işlemeye başlıyacağı 
esası kabul edilmiştir. Fakat icra ve İflâs Ka
nununun 264 ncü maddesindeki bu müddetin, 
şirkete karşı takip yapılması bakımından işle
meye başlamasına engel olan her hangi bir du
rum mevcudolmadığmdan, zabıt varakasının 
tebliğinden itibaren şirkete karşı 264 ncü mad

dede kabul edilmiş olan müddet içinde dâva Ve
ya takibe başlanmadığı takdirde ihtiyati haczin 
düşmesi doğru olacağından son fıkraya bunu 
bildiren bir hüküm de ilâve edilmiştir. Bu mad
denin matlabı, muhtevaya uygun olarak (mesu
liyetin derecesi) şekline konulmuştur. 

Madde 180 : Mer'i kanunun sisteminde yal
nız şirket aleyhine alınmış olan ilâmın ortaklar 
hakkında icra edilemiyeceği kaidesi, istisnasız 
olarak tatbik yeri bulmaktadır. Halbuki şirket 
hakkında yapılan takibin semeresiz kalması ve
ya şirketin her hangi bir sebeple sona ermiş 
olması halinde mer'i kanun ve hükümet tasarısı 
ortakların da şirket borçlarından şahsan mesul 
olduklarını kabul etmektedir. Böylece şirket 
aleyhine alınmış bir ilâm bulunmasına rağmen 
aynı borç için, şirket hakkındaki takibin netice
siz kalması veya infisah halinde, ortaklar aley
hine yeniden dâva açılıp karar alınması veya
hut ilamsız icra yoluna gidilmesi zarureti hâsıl 
olmaktadır. Halbuki şirket hakkındaki dâva 
sırasında gerekli müdafaalar yapılmıştır ve tat
bikattaki hallerin hemen hepsinde ortakların, 
şirketin ileri sürdüğünden başka bir itirazları 
bulunmadığı da görülmektedir. 'Bu bakımdan 
ortakların hasım tutulması için gerek mer'i ka
nun hükümlerince, gerekse Hükümet tasarısının 
179 neu maddesinin birinci fıkrası hükmünce 
aranan şartların gerçekleşmiş bulunması halinde 
daha önce şirket hakkında alınmış olan ilâmın 
ortakların şahsı hakkında da icra edilebileceğini 
kabul etmek çok yerinde bir tedbir olacaktır. 
Şayet şirketin borcu ödenmiş veya mehil veril
miş olursa ortakların İcra ve iflâs Kanununun 
33 ncü maddesi hükmünce icra hâkimliğine 
başvurma salâhiyetleri vardır. Kabul edilen bu 
esas hem ortakların tâli şekilde mesul oldukları 
prensipini mahfuz tutmakta hem de alacaklıları 
ortaklara karşı ayrıca dâva açmak veya ilamsız 
icra takibine girişmek külfetinden kurtarmak
tadır. 

Maddeye eklenen 2 nci fıkrada yine 1 nci 
fıkradaki prensibin başka şekilde tatbikinden 
ibarettir. Bu hüküm de şirket hakkında alınmış 
olan ilâm üzerine çıkarılan icra emrinin şirket
çe yerine getirilmemesi halinde (ki bu hal şirket 
hakkındaki takibin semeresiz kalmasına benzi-
yen bir haldir) şirketin İcra ve iflâs Kanununun 
177 nci maddesinin 4 ncü bendi hükmünce doğ-

ı t 
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rudan doğruya iflâsının istenebileceği hallerde 
ortakların da doğrudan doğruya iflâsının iste-
nebilmesi hükmüdür. Birçok hallerde şirketin 
iflâs tehdidi altında bulunması birtakım hileli 
yollara sapmış bulunan ortakları ilgilendirme
mekte ve böylece alacağın ödetilmesi zorlaşmak
ta ve hattâ imkânsızlaşmaktadır. Halbuki konu
lan bu hükmün doğrudan doğruya ortakları da 
iflâs tehdidi altında bulundurduğundan hile ve 
kaçamaklı yollara gitmek ihtimalleri son derece 
azalmış bulunacaktır. 

Madde 182 : Bu maddenin Hükümet tasarı
sındaki birinci fıkrası hükmü encümenimizce 
180 nci maddenin yeni şekli ile kabul edilen 
prensiplerin neticesi olarak değiştirilmiş ve şir
ket hakkındaki iflâs dâvası ile beraber ortak
ların da iflâsının istenebileceği esası kabul edil
miştir. Burada depo kararma rağmen şirketin 
takip konusu olan borcu ödemekten kaçınmış 
bulunması takibin semeresiz kaldığını gösteren 
bir hal olduğu da aşikârdır. 

Madde 187 : Borçlar Kanununun 535 nci 
maddesinin 7 nci bendi haklı sebepler dolayı-
siyle şirketin hâkim tarafından feshedilebilece
ğini bildiren bir hükümdür. Tasarının 187 nci 
maddesi ise yine haklı sebepler dolayısiyle hâ
kimin şirketi feshedebileceğini bildirmektedir. 
Bu bakımdan Borçlar Kanununun adı geçen 
madde ve bendine yapılan atfın hiçbir hukuki 
faydası görülmediğinden bu atıf çizilmiştir. 

Madde 190 : Hukuk usulü muhakemeleri 
Kanunumuza göre katîleşmemiş ilâmların icrası 
da kabil bulunduğundan, ilâm sözünden önce 
(icra kabiliyetini haiz olan) ibaresi lüzumsuz 
olduğundan çıkarılmıştır. Yine ikinci fıkradaki 
(sair bir resmî senet) sözü de icra ve iflâs Ka
nununun ilâm hükmünde tuttuğu vesikalara 
aidolan 38 nci maddesiyle hemahenk olarak 
(o mahiyetteki vesika) sözleri ile değiştirilmiş 
ve ilamsız icra hükümleriyle ahenkli olarak da 
(katîleşmiş icra takibine dayanması) sözleri ilâ
ve edilmiştir. 

Madde 195 : Sağ kalan ortaklardan birinin 
şirketin devamına rıza göstermemesi halinde 
esas kaide olan infisah durumunun gerçekleşe
ceği tabiî ise de tatbikattaki tereddütleri ber
taraf etmek üzere bu noktayı açıkbyan bir 
cümle birinci fıkraya eklenmiş ve böylece sağ 
kalanlardan birinin razı olmaması halinde şir

ketin infisah edeceği ciheti kesin olarak belir
tilmiştir. 

2 nci fıkranın birinci cümlesine ortaklar 
arasında sözlerinden sonra (kollektif şirket ola
rak) sözleri eklenmiş ve devam eden şirketin 
mahiyeti hakkında tatbikatta beliren ve aslın
da yersiz olan tereddütler önlenmek istenmiş
tir. 

Madde 196 : Bu maddenin hacre taallûk 
eden hükmü çizilmiştir. Çünkü hacir altına alın
mış kimse hakkında burada umumi esaslardan 
ayrılmak için bir sebep görülmemiştir. 

Madde 197 : Mukavelede ortaklara açıkça 
salâhiyet verilmiş olduğu takdirde artık 197 
nci maddenin birinci fıkrası hükmünce mahke
meden şahsmdaki haklı sebep dolayısiyle or
taklıktan çıkarılması için ortak aleyhine dâva 
açılması lüzumsuz bir muamele halini alacağın
dan, mukavelede bir ortağın şahsına ait sebep
lerden dolayı şirketin feshinin istenebileceği 
hallerde diğer ortakların ekseriyetinin karariy-
le onun ortaklıktan çıkarılabilmesi derpiş edil
miş bulunduğu takdirde, ortaklar karariyle şir
ketten çıkarılabileceği yollu bir hüküm konul
muştur. Böyle durumlarda çıkarılan ortağın 
haklarını himaye bakımından kendisine itiraz 
dâvası açmak hakkı da tanınmış ve bu maksat
la 4 ncü fıkra hükmü metne yazılmıştır. 

Madde 208 : Tasfiye haline girmiş olan şir
ketin hükmi şahsiyetini yalnız 3 ncü şahıslara, 
karşı yoksa hem üçüncü şahıslara hem ortak
lara karşı da devam ettirdiği meselesinin halli 
için maddenin başına (ortaklarla olan münasebet
lerinde dahi) sözleri eklenmiş ve tasfiye halin
deki hükmi şahsın ehliyetinin şümulü anlatılmak 
üzere metin yeniden kaleme alınmış ve bu kona 
ile ilgili olan ortaklık işlerine devam edilebilen 
hallere ait 232 nci maddeye atıf yapılarak iki 
madde arasındaki münasebet açıkça gösteril
miştir. 

Madde 209. : iflâs hukukumuzun esaslarına 
göre bir hakiki veya hükmi şahsın iflâsına ka
rar verilebilmesi için onun mallarının, borçları
nı karşılayamıyacak bir durumda bulunması şart 
değildir. Belki iflâs için aranan birtakım şekil 
şartlarının gerçekleşmesi ve hususiyle icra ve 
iflâs Kanununun 158 nci maddesi hükmünce 
depo müddeti içinde paranın yatırılmamış veya 
borcun ödenmemiş olması iflâs kararı verilmesi 
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için kâfidir. Bu prensiple ahenkli olarak buna 
aykırı olan ikinci fıkra hükmü çizilmiştir. 

Madde 212. : Tasfiye memurunun tâyinine 
ait olan talep mer'î kanun hükmü karşısında 
her hangi bir dâva gibi mahkemelerce muamele
ye tâbi tutulmakta ve böylece tasfiye memuru 
tâyini gibi mühim bir iş sürüncemede kalmak
tadır. Bu bakımdan mahkemenin diğer ortak
lara dilekçeyi tebliğ 'edip etmemekte ve onları 
dinleyip dinlememekte serbest olduğu belirtile
rek bugünkü mahzurlu duruma son vermek iste
nilmiştir. Gerçekten, tasfiye memuru tâyini işi 
aslında bir tedbir kararından başka bir şey de
ğildir. 

Madde 218 ve 215: Tasfiye memuru seçilen bir 
kimsenin her hangi bir hareketiyle şirket tasfiye iş
lerinden uzaklaştırılabilmesi şartı gerçekleştiği 
takdirde, <©nun üzerinden bu sıfatın kaldırıla 
bilmesi için şirketin infisahını beklemek lüzum
suzdur. Hattâ, infisahtan snra tasfiye işlerini 
geciktirir bir sebep teşkil eder. Bu bakımdan 
azil dâvasının tasfiyeden önce dahi açılabilmesi 
uygun görülmüş ve 2 nci fıkra hükmü bu sebep
ten ilâve edilmiştir. 

MADDE 216. : Mahkemece tâyin olunan bir 
tasfiye memurunun dahi ortakların ittifakiyie 
azledilememesi için mâkul bir sebep mevcudolma-
dığmdan 216 ncı madde hükmü bu ayrılığı kaldı
racak şekilde değiştirilmiş ve 215 nci madde hük-' 
münün mahkemece tâyin edilen tasfiye memur
larının azli hakkında da tatbik olunabileceği ka
bul edilmiştir. 

Madde 219. : Tasfiye memurlarının (feraga-
ta) da ehil oldukları ve tasfiye işleri bakımın
dan zaruri olduğu nispette yeni muameleler 
dahi yapabilecekleri hükmü, 443 ncü maddede 
mevcudolduğu halde burada zikredilmemesi 
doğru görülmemiş ve buraya da ilâve olunmuş
tur. Filhakika tasfiye muamelâtının uzaması ha
linde şirket mevcudatının gelir getirmiyecek bir 
tarzda muattal birakılması her hangi makul bir 
sebeple izah olunamaz. Tatbikatta tahkim sözün
de sadece tahkim şartının kabulü mânası anla
şılıp hakem intihabının bunun şümulüne girin 
girmediğinde tereddüdolduğundan bu cihet de 
maddede açıklanmıştır. 

Madde 221. : Hükümet tasarısında mer'i ka
nunda olduğu gibi tasfiye memurlarının ortak
larca veya mahkemece tâyin edilmiş olmasına 

göre onlara verileeek salâhiyetlerin daraltılıp 
genişletilmesi için ayrı şekiller kabul edilmiştir. 
Halbuki tasfiye memurları mahkemece seçilmiş 
dahi olsalar ortakların ittifakiyle bunlara veri
len salâhiyetlerin daraltılıp genişletilmesi ve bu 
memurlar ortaklarca seçilmiş olsalar bile haklı 
sebebin varlığı halinde mahkemece bunlara ve
rilen salâhiyetlerin ortaklardan birinin isteği 
üzerine daraltılıp genişletilebilmesi mümkün 
kılındığı takdirde tasfiye işleri daha çabuk ve 
ilgililerin menfaatlerine daha uygun bir şekil
de sona erdirileceğinden, madde, oı takların it
tifakiyle veya haklı sebebe dayanılarak mah
keme karariyle tasfiye memurlarının salâhiyet
lerinin daraltılıp genişletilmesini sağlıyacak şe
kilde düzeltilmiştir. 

Madde 224 : Tasfiye memurlarının ortakla
ra karşı akitle bağlı bulunmaları itibariyle mes
uliyetleri akdî mesuliyet ise de şirket alacaklı
larına karşı olan mesuliyetlerinde böyle bir ma
hiyet yoktur. Fakat onlara karşı olan mesuli
yetleri de hiç değilse vekâletsiz tasarrufa ben-
ziyen, diğer tâbir ile şibih akit mahiyetinde 
olan bir mesuliyettir. Esasen tasfiye işlerinin 
âmiri ve hâkimi durumunda bulundukları için 
her hangi bir alacaklının bunlara karşı açtığı 
tazminat dâvasında bunların kusurlu oldukla
rını ispat etmesinden ziyade bu memurların 
kendi yaptıkları işlerde kusursuz olduklarını 
ispat etmeleri fiilen daha kolaydır. Kanun ak
dî mesuliyetlerde ve hususiyle Borçlar Kanu
nunun 96 ncı maddesinde akdî tazminatlarda 
kusuru ispat külfetini borçluya yüklerken aynı 
düşünceyi yani kusursuzluğu ispatın daha ko
lay olduğunu göz önünde tutmuş bulunmakta
dır ki, bu da alacaklılara karşı olan mesuliyet
te de kusursuzluğu ispat külfetinin tasfiye me
murlarına yükletilmesini gerektirmektedir. 
Bundan başka aynı madde hükmünden doğan 
bir mesuliyetin ortaklara karşı başka mahiyet
te ve alacaklılara karşı başka mahiyette olma
sı hakkaniyet hislerine uygun düşmiyen bir du
rum meydana getirmektedir. Bu itibarla tasfi
ye memurlarının kusursuz olduklarını ispat et
medikçe gerek ortaklara, gerekse alacaklıla
ra karşı mesul oldukları birinci fıkraya yazıl
mıştır. 

Bundan başka tasfiye memurlarının yalnız 
bu kısımdaki hükümlere aykırı hareketlerinden 
dolayı mesul tutulup da diğer kanunlardaki ve-
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yakut kendi tâyinlerine ait ortaklar kararı ve
ya mahkeme ilâmı ile tâyin edilebilecek esasla
ra veyahut kanunun diğer fasıl ve kısımların
daki hükümlere aykırı hareketlerinden dolayı 
mesul tutulmamaları için hiçbir mâkul sebep bu
lunmadığından 1 nci fıkra bütün bu esasları içi
ne alacak şekle konulmuştur'. 

Tasfiye memurlarının gerek alacaklılara, ya
ni 3 ncü şahıslara gerekse ortaklara karşı akdî 
mesuliyet esasları uyarınca mesul oldukları ka
bul edildiği takdirde kullandıkları adamların 
hareketlerinden dolayı da Borçlar Kanununun 
100 ncü maddesi hükmünce mesul tutulmaları 
lâzımgeldiğinden ve kanun hükümleri arasın
daki ahengi sağlamak bakımından bu cihetin 
metinde açıklanmasına ihtiyaç görüldüğünden 
2 nci fıkra bu ihtiyacı karşılıyacak şekilde ka
leme alınmıştır. Nihayet bunların mesuliyetle
rinin tâbi olduğu müruruzaman hükmü da ano
nim şirketlerdeki 309 neu maddenin 4 ncü fık
rasındaki müruruzamanla ahenkli olması- için 
oradaki esaslara uygun bir şekilde derpiş edil
miştir. Zira bir anonim şirketin^ kuruluşunda 
birçok yolsuzluklar yapmış bulunan kimselerin 
hareketleri mahiyetçe daha şümullü ve ağır ne
ticeler doğurabileceği halde 2 ve 5 yıllık müru
ruzaman derpiş edilmiş bulunmasına rağmen 
bunun kadar vahîm olması tatbikî bakımından 
muhtemel görülmiyen köllektif şirket tasfiye 
memurlarının hareketlerinden doğan mesuliyet 
dâvalarının 10 senelik müruruzamana tâbi tu
tulması kanun hükümleri bakımından ahenksiz
lik meydana getirecektir. Bu sebeple son fık
ra hükmü 309 ncu madde hükmüne uygun bir 
şekil verilerek metne ilâve edilmiştir. 

Aynı düşünceler anonim şirketlerin idare 
meclisi âzalarının ve murakıplerinin mesuliyet
leri hakkındaki hükümler için de doğru görül
düğünden tasarının 338 nci maddesinin metni
ne (bir kusuru olmadığını ispat eden) sözleri 
ilâve edilerek idare meclisi âzalarının gerek şir
kete gerekse üçüncü şahıslara karşı akdî mesuli
yet esasına tâbi tutulmaları ve keza tasarının 
342 nci maddesi hükmünce anonim şirket mü
dürlerinin de akdî mesuliyet esasına göre ge
rek şirkete gerek 3 ncü şahıslara karşı mesul 
tutulmaları ve anonim şirket murakıplerinin 359 
cu madde hükmünce kusursuz olduklarını is
pat etm'edikçe 3 ncü şahıslara karşı dahi me
sul tutulacakları kabul edilmiş ve adı geçen 

maddeler bu esasa uygun şekilde yazılmıştır. 
ıMadde 225 : Tasfiye memurları umumiyetle 

tasfiye muamelelerini sürüncemede bırakarak 
ortakları boş yere zararlandırmakta oldukların
dan onlara tasfiyeyi mümkün olan en kısa za
manda bitirmek borcu açık hükümle yükletile
rek mesuliyetlerine dikkati çekmek ve böylece 
kötü durumları önlemek düşüncesiyle metne (ve 
tasfiyeyi mümkün olan en kısa zamanda bitir
mekle) sözleri ilâve edilmiştir. 

Madde 232 : Tasfiye memurlarının şirketin 
.feshine ister mahkeme, ister ortaklarca karar ve
rilmiş olsun ortakların ittifakiyle ortaklık mua
melelerine devanı edebilmeleri uygundur. Buna 
karşılık feshe mahkemece karar verilmiş olan 
hallerde muamelelere devam edilmesi için or
taklar ittifak edemezlerse o zaman bu hak mah
kemeye de tanınmalıdır. Tasarı bu esaslara uy
gun şekilde değiştirilmiştir. 

Anonim Şirket-

Madde 269 : Esas sermayenin biri birinden 
farklı paylara bölünmesi suretiyle imtiyazlı rey 
hakkı bahşeden hisse senetleri çıkarılmasına im
kân vermek maksadiyle maddedeki (bir birine 
eşit) kaydı çıkarılmış ve madde daha kolay an
laşılır bir şekilde kaleme alınmıştır. 

Madde 271 : 153 ve 243 ncü maddelerdeki 
tarifelerden anlaşıldığı üzere köllektif ve ko
mandit şirketler ticari bir işletmeyi işletmek 
üzere kurulabilirler. Fakat ticari olmı-
yan bir işletmeyi işletmek üzere kurula
mazlar. Halbuki anonim ve limitet şirket
ler ticari olmıyan işler için da kurulabilir-
lerse de bu işlerin iktisadi sahanın dışında olma
ması da zaruridir. Bunu belirtmek üzere birin
ci fıkraya (iktisadi) kelimesi ilâve edilmiştir. 
Keza kooperatif şirketlere ait 485 nci madde
deki tarife (ortaklarının) sözlerinden sonra (ik
tisadi menfaatlerini ve hususiyle) sözleri ilâve 
edilerek aynı esasın kooperatiflere de cari oldu
ğu belirtilmiştir. Limitet şirketlere aidolan 503 
ncü maddedeki tarif de değiştirilerek maddeye 
tasarının 271 nci maddesine atıf yapan bir hü
küm ilâve edilmiştir. 

Şirketin, iştigal mevzuunun hudutlarının 
belli olması, şirket hükmi şahsiyetinin ehliyeti 
(Madde : 137), organlarının temsil salâhiye
tinin hudutlarının tâyini (Madde : 321) ve tica-
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ret unvanının himayesi bakımlarından zaruri 
bulunmaktadır. Keza 311 nci maddedeki hük
mün tatbiki da buna bağlıdır. Bu sebeple mad
deye son cümle ilâve edilmiştir. Ayın sebepten 
dolayı 155 nci maddenin son eümleri de kaleme 
alınmıştır. 

Madde 272 : İktisadi bakımdan anonim şir
ketler büyük sermayeye ihtiyaç gösteren işler 
için kurulacak şirketlerdir. Memleketteki ikti
sadi gelişmenin kolaylaştırılması orta sermayele
re ihtiyaç gösteren işlerin limitet şirketlerle ve 
ancak büyük sermayeye ihtiyaç gösteren işlerin 
anonim şirketlerle yapılmasını gerekli kılmakta-
ta dır. İktisadi gelişmenin neticesi olarak bu
gün yüz bin liralık bir sermaye bundan eski 
yıllara nazaran büyük bir sermaye olmak vas
fını kaybetmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh 
iktisadi gelişmenin neticesini kanuna aksettir
mek ve yüz bin liralık sermaye haddini beş 
yüz bin liraya çıkarmak zurari görülmüştür. 
Nitekim'Alman Kanun vâzıı da aynı mülahaza 
ile bu miktarı daha 1937 senesinde beş yüz bin 
Mark olarak tesbit etmiştir. (Alman Anonim 
Şirket Kanununun Mad. 7) 

Madde 278 : Anonim şirketlerin kuruluş 
safhasında yapılan yolsuz muamelelerden biri
si de bir kimsenin kendi adına ve fakat 3 neü 
kimsenin hesabına kurucu olarak hareket etme
sidir. Bu gibi hallerde yalnız kendi adına ha
reket eden ve dışarıya karşı kurucular arasın
da görünen kimsenin değil, o kimsenin kendi 
hesabına hareket ettiği 3 ncü şahsın da kurucu 
sayılması ve böylece mesul tutulması 30 . 1.1937 
tarihli Alman Anonim Şirketler Kanununun 39 
nen maddesinin 5 nci bendi hükmünden ilham 
alınarak kabul edilmiş ve maddeye 3 ncü fıkra 
bu sebeple ilâve edilmiştir. 

Madde 279 : Resmî şekil şimdiye kadar ca
ri olan tatbikata her hangi bir zaruretle izah 
edilemiyecek ağır bir tahdit koymuş olduğun
dan resmî şekil yerine kollektif şirketlerdeki hü
kümle hemahenk olarak imzaların noterce tas
diki kaydını havi yazılı şekil kabul edilmiş
ti]-. 

Kurucuların yapageldikleri hileli muame
lelerden biri de daha önce bir malın şirket 
tarafından devralmmasmı kararlaştırdıkları 
halde bunu gizlemeleri vakıasıdır. Buna karşı 
tedbir olmak üzere ortaklık hesabına acıkca sa-

tınalınan malların değerlerinin esas mukave
lede gösterilmesi hümkü mevcudolmakla beraber 
bu hükmün hileli halleri her zaman karşılıya-
mıyacağı düşünüldüğünden işletmenin devralm-
masına ilişkin hükümle beraber bâzı ayanların 
devralınması hükmünün de konulması uygun 
görülmüştür. 

Şimdiye kadar cari olan tatbikata uygun 
olarak ani kuruluşlarda her bir ortağın taah-
hüdettiği sermaye paylarının miktarı ile serma
ye nevilerinin ve pay miktarlarının mukavele
de gösterilmesi işleri kolaylaştıracak bir ted
bir olarak uygun görüldüğünden bu husus onun
cu bent olarak tasarıya eklenmiştir. Tedrici ku
ruluşta ise böyle bir hükme lüzum olmadığı gi
bi kimlerin pay sahibi olacağı henüz belli olma
dığından buna imkân da yoktur. 

Burada şu ciheti de belirtmek yerinde olur 
ki bu maddenin 9 neu bendi ile şirketin yapaca
ğı reklâmlara ait ilânlar kasdedilmiş deyildir 
ve.bu hüküm mânaca mer'i kanunun 279 neu 
maddesinin 9 neu bendindeki hükmün aynıdır. 
Tasarının limitet şirket mukavelelerine ait 506 
nci maddesinin 4 ncü bendinin mânası dahi bu
dur. 

Madde 280 : Anonim şirketin kuruluşunda 
İcra Vekilleri Heyetinden karar alınması iş ba
kımından hiçbir fayda temin etmemektedir. Fii
len murakabe Ticaret Vekâletince yapılmakta
dır. icra Vekilleri Heyetinden karar alınması, 
bu heyeti boş yere yoran ve şirket kuruluş
larını geciktiren bir muameleden ibaret kal
maktadır. Bu bakımdan iznin gerek anonim şir
ketlerde, gerekse kooperatiflerde Ticaret Vekâ
letince verilmesi esası benimsenmiş ve 280 nci 
maddenin birinci fıkrası ile 486 nci maddenin 
son fıkrası bu esasa uygun şekilde yazılmıştır. 

Ticaret Vekâletine tanınmış olan murakabe 
hakkı ile, fertlere tanınmış olan irade serbes-
liğinin hudutları kesin şekilde belirtilmiş ve ge
rek vekâletin murakabe vazifesinin gerekse 
fertlerin mukaveleyi tanzim sırasındaki faali
yetlerinin kolaylaştırılması bakımından kanu
nun tefsir edici hükümlerine aykırı olarak ku
rucular tarafından mukavelelere şart konulmuş 
olması sebebiyle vekâletin izin vermekten kaçı-
namıyacağı açıklanmıştır. 

Madde 283 : 140 nci maddenin 2 nci fıkra-
siyle kabul edilen hükümle ahenkli olarak bu 
maddeye son fıkra ilâve edilmiştir. 
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Madde 285 : Mer'i metinde olduğu gibi Hü

kümet tasarısının 285 nei maddesinin 1 nci fık
rasında da anonim şirkete konulan sermayenin 
kısmen ayın ve kısmen para olarak taahhüdedil-
mesi halinde para kısmının tamamen yatırılma
sı şart koşulmuş bulunmaktadır. Halbuki serma
ye olarak sırf para konulması halinde ancak 
dörtte birinin yatırılması aranmaktadır. Bun
dan başka mer'i kanunda ve tasarıda aynıların 
ileride kurulacak şirkete verilmek üzere her 
hangi bir yere yatırılması lâzım geldiği kabul 
edilmiş de değildir. Bu mantıksız durumu ber
taraf etmek üzere kısmen ayın, kısmen para ko
nulmasının taahhüdedilmesi halinde dahi para
nın dörtte birinin yatırılmış olması gerektiği ka
bul edilmiş ve 1 nci fıkra buna göre düzeltil
miştir. 

2 nci fıkraya gelince; tasarının 140 nci mad
desinin 1 nci fıkrasında ve 4 ncü fıkrasında her 
ortağın sermaye koyma taahhüdünü yerine ge
tirmesini şirketin istiyebileceği ve dâva edebi
leceği kabul edildiği gibi aynı maddenin 2 nci 
fıkrasında sermaye olarak gayrimenkul mülki
yetinin konulmasının taahhüdedilmesi halinde 
resmî şekil aranmaksızın bu taahhüdün mute
ber olduğu da kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu 
durum karşısında ayın olarak konulacak serma
yenin ne şekilde konulmuş sayılacağının yani 
ayın olarak sermaye koyma borcunun mânasını 
ve şümulünü bildirmeyi hedef tutan 2 nci fık
ranın yazılışının değiştirilmesi gerekmiştir. Çün
kü Hükümet tasarısındaki yazılışa göre serma
ye koyma taahhüdünün muteber sayılabilmesi 
için sadece kanuni şekilde borçlanmak kâfi ol
mayıp bilhassa menkul malların fiilen şirket 
emrinde bulundurulması lâzımgeldiği gibi bir 
mâna çıkmaktadır. Diğer tâbirle boıea, tamam
lanması edaya bağlı bir borç yani bir nevi ayni 
bil' borç mahij^eti verilmiş bulunmaktadır. 

Madde 289 : Mukaveleye veya iştirak taah
hütnamesine konulan borç doğuran hükümle 
menkuller üzerinde şirket için onların teslimini 
istemek hakkı doğmuş bulunduğuna ve yine gay
rimenkul] er için tasarının 285 nci maddesinin 
son cümlesi ve 140 nci maddesi hükümlerince 
taahhüdün muteber olması itibariyle hâkimden 
tescil karan istenebileceğine ve tehlike halinde yi
ne tasarının 140 nci maddesi hükmünce tedbir 
kararı istenebileceğine ve mer'i kanunda ve îs.-
vicre Kanununda esas sermaye karşılığı olan 

aymlarm şirket kurulmazdan önce her hangi bir 
yere tevdi edileceği hükmünün mevcudolmama-
sına göre mahiyeti vazıh olmıyan (ayın nev'inden 
olan sermaye sağlandıktan) sözlerinin metinde 
kalması için mâkul bir sebep görülemediğinden 
bu ibare çıkarılmıştır. 

Tasarının 301 nci maddesinin son cümlesinde
ki hükmün 289 ncu maddenin 6 nci bendi olarak 
tekrarı mühim bir esasın tatbikini kolaylaştırmak 
düşüncesiyle yerinde görülmüştür. 

Madde 290 : 381 nci maddeye ait gerektirici 
sebepte açıklandığı üzere anonim şirketlerin umu
mi heyetlerinde hiçbir ortağın ondan fazla reye 
sahibolamıyacağı esası tasarıdan çıkarılmış bu
lunduğundan oradaki prensibin neticesi olan İm 
maddenin 3 ncü fıkrasının 2 nci cümlesi hükmü
nün de yine tasarıdan çıkarılması gerekmiş ve bu 
hüküm çizilmiştir. 

Madde 297 : Mer'i kanunda kararın mutehcr-
lik şartı olarak komiserin hazır bulunması zabıt
lara nezaret etmesi ve zabıtları toplantıya ka
tılmış ortaklarla beraber imza etmesi hiçbir te
reddüde yer bırakmıyacak şekilde tesbit edilmiş
tir. Halbuki bu esastan ayrılmayı gerekli kılan 
hiçbir sebep bulunmadığı halde tasarıda mute
beri ik şartının şümulü tereddütlere sebebiyet ve
recek bir tarzda yazılmıştır. Bu itibarla tasarı 
metni ve matlap maksada elverişli şekilde düzel
tilmiştir. Bundan başka, murakabenin mevzuu 
itibariyle Ticaret Vekâleti komiserinin hazır bu
lunması kâfi görüldüğünden Nafıa Vekâleti tara
fından da komiser gönderilmesine aidolan hüküm 
çıkarılmıştır. 

Madde 298 : İnceleme mevzuu olan tasarıda 
sermayenin azalmasını gerektirecek şekilde kuru
cular tarafından kendi lehlerine esas mukavele
ye hüküm koydurmuş olmalarının müeyyidesi 
belli değildir. Yalnız bu mahiyetteki şartların mu
teber sayılmaması esası uygun görüldüğünden 
madde bu şekilde düzeltilmiştir. Bu maddenin 2 
nci cümlesine konulan hüküm mer'i kanuna na
zaran bir yenilik teşkil eden tasarının 466 nci 
maddesi hükmiyle ahenkli bulunmadığından 466 
nci maddenin 1 nci fıkrası hükmünce ayrılacak 
olan kanuni yedek akçe ve yine aynı maddenin 
2 nci fıkrasının 3 ncü bendinde derpiş olunan 
yüzde beş kâr payı ayrıldıktan sonra, yalnız ge
ri kalacak olan kısımdan kuruculara menfaat 
sağlanabilmesini mümkün kılmak ve bunun dışın-
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da menfaat teminini önlemek üzere hükmün yazı
lışı değiştirilmiştir. 

Madde 299 : Şirketin kuruluşunu tasdik ede
cek mahkemenin açıkça belirtilmesi, mahkemece 
bu hususta verilecek kararlardan hangilerinin 
temyizi kabil olduğu ve hangilerinin olmadığı 
keyfiyetinin açıklanması, şirketin kuruluşunda 
kanun ve mukavele hükümlerine ademiriayet su
retiyle ortaklar veya alacaklıların menfaatlerinin 
ihlâli halinde bunlar tarafından açılacak dâva 
üzerine mahkemece verilecek kararın alelade bir 
fesih kararı olmayıp kuruluşu makable şâmil bir 
surette ortadan kaldıran bir karar olduğunun 
tasrih edilmesi ve keza dâva müddetinin bir hak 
düşürücü müddet olduğunun belirtilmesi maksat
ları ile maddede lüzumlu düzeltmeler yapılmış 
ve mahkemece verilecek kararın ağırlığı sebebiyle 
dâva müddeti bir aya indirilmiştir. 

Madde 302 : Hükümsüzlüğün yalnız şirkete 
karşı kabul edilmesi şirketin alacaklılarını ve 
şirketi korumaktan ibaret olan gayeye ermek 

için kâfi bulunduğundan ve bu hukuki esasın âni 
kuruluşlarda da tatbiki gerektiğinden madde bu 
cihetleri açıkça anlatacak şekilde yazılmıştır. Dev
rin ancak şirkete karşı hükümsüz olduğu kabul 
edilince taraflar arasında muteber kalacağı an
laşılır ve devrin taraflar arasında dahi hüküm
süz olması halinde tatbik edilebilecek olan 2 nci 
fıkra, lüzumsuz hale geldiğinden çizilmiştir. 

Madde 309 : (Fıkra 3) 309 ncu madde, daha 
önceki maddelerle yani 306 - 308 nci maddeler
de şirket lehine derpiş edilen tazminat dâvaları
nın pay sahipleri ve şirket alacaklıları tarafın
dan açılacağı prensibini teshil" etmiş bulunmak
tadır. Halbuki bu maddenin 3 neü fıkrasındaki 
zarar gören şirket alacaklılarının haiz oldukları 
dâva haklarına ait hüküm, kurucuların mevzu
ata aykırı hareketlerinden dolayı alacaklıların 
doğrudan doğruya uğramış oldukları zararları 
hedef tutmaktadır ve bu zararlar ancak iflâs ga-
ramesinde alacaklıya kuruluş muamelelerinin 
mevzuata uygun şekilde yapılmış olması hal in-
dekine nazaran daha az bir pay düşmüş olması 
şeklinde tecelli edeceğinden böyle bir hüküm 1a-
sarıya konulmuştur. Bu şekildeki zarardan do
ğan mesuliyet umumi hükümlere tâbi bulundu
ğundan bu kaidenin bu maddeye konulması ka
nun tatbikatını zorlaştıracak mahivet arz etti

ği cihetle bu fıkranın çıkarılması uygun görül
müştür. Şurasını belirtmek lâzımdır ki; doğru
dan doğruya alacaklıların uğrayacakları zarar
ların tazmininin mümkün olup olmadığı mesele
si, bu maddeler hükümlerine değil tazminata ait 
umumi hükümlere tâbidir. 

309 ncu maddenin şirket alacaklılarına ve 
ortaklarına tanıdığı dâva hakkı, bunların şa
hıslarında uğradıkları zararlara karşılık olan 
tazminatı isteme hakkı değil, ancak şirketin 
uğradığı zararların karşılğı olan tazminatı iste
mek hakkı olduğundan 5 ylıllık müruru zama
nın başlangıcı olarak mutazarrırın zararı ve 
mesul kimseyi öğrenmesi tarihinin kabulü ala
caklıların ve ortakların dâvaları bakımından 
doğru olamıyaeağmdan hem şirketi, hem de 
şirket lehine tazminat dâvası açmak hakkını 
haiz olan ortak ve alacaklıları hedef tutmak 
üzere mutazarrır sözü yerine (davacı) sözünün 
konulması gerekli görülmüştür. 

Bu maddenin mehazı olan îsvicre Kanu
nundan alman müruruzaman müddetleri umu
mi müruruzaman müddeti olan 10 yıla göre 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Halbuki bu du
rum memleketimizin ihtiyaçlarına uygun görül
mediğinden meriyet kanununa konulan hüküm
le bütün şirketlerdeki mütalebelere ait müruru
zaman beş yıla indirilmiş olduğundan onunla 
ahenkli olarak buradaki müruruzamanın da 5 
yıla indirilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 310 : Bu maddedeki 5 senelik müd
det umumi müruruzaman müddetinin 10 sene 
olması esasına dayanmaktadır. Halbuki şirket
ler hukukundaki müruruzaman müddeti 5 yıla 
inmiş olduğundan buradaki müddetin de 4 
yıla indirilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 311 : Şirketin iştigal mevzuu demek 
işletmenin devamlı olarak yapacağı muamele
ler demektir. Meselâ şirket bir fabrika işletmek 
için kurulmuş ise bu fabrikanın iktisabı şir
ketin mevzuu dışında kalır. Fakat buna muka
bil iptidai madde veyahut makine parçaları 
iktisabı şirketin esas mevzuuna girer, çünkü bun
lar işletmenin devamlı olarak vukubulan faali
yetlerine taallûk eler. Bu mühim noktayı be
lirtmek için son fıkra.ya (şu kadar ki, şirketin 
iştigal mevzuunu kolaylaştırmak... ilâ) cümlesi 
ilave edilmiştir. 
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İdare meclisi 

Madde 312 : Bu maddenin 2 nci fıkrasının 2 
ve 3 neü cümleleri hükümleriyle takibolu-
nan gaye, hükmi bir şahsın ortak olsa 
bile idare meclisine âza seçilmiyeeeği ve 
fakat onun temsilcilerinden birisinin seçilebi
leceğidir ki, bunun en mühim amelî neticesi de 
idare meclisi âzası sıfatiyle ancak temsilcinin şah
san şirkete veya üçüncü şahıslara karşı mesul tu
tulacağıdır. Bu cümleler maksadı daha kolay an
latacak bir şekle konulmuştur. 

Madde 319 : Gerek mer'i kanunda, gerekse İs
viçre ve Alman kanunları hükümlerince, idare 
meclisinin kendisine aidolan temsil ve idare salâ
hiyetini kendi içinden bâzılarına kısmen veya ta
mamen bırakması mümkündür. Bütün bu cihet
lerin esas mukavelelerle tanzim' edilmesi gerektir. 
Bundan başka tatbikatta idare meclislerinin idare 
ve temsil işlerini murahhas azalara veya müdür
lere bırakmaları hemen hemen mûtat bir durum
dur. Bu itibarla 319 ncu madde bu mutat durum 
esas tutularak yazılmış ve bu cihetlerin esas mu
kavele ile başka şekilde tanzim olunabileceği be
lirtilmekle iktifa edilmiştir. 

Madde 320 : Borçlar Kanununun 528 nei 
maddesinde iki ayrı hal derpiş edilmiş olduğun
dan tatbikattaki tereddütleri önlemek üzere ida
re meclisi âzalarının emeklerine karşılık para al
dıkları da göz önünde tutularak 528 nci madde
nin 2 nci fıkrasındaki hale atıf yapılmış olduğu 
açıklanmıştır. 

Madde 321 : 317 nci madde hükmünce idare 
meclisini teşkil eden kimselerin her ikisine aid
olan idare ve temsil salâhiyeti 319 ncu madde hük
münce esas mukavelede aksine hüküm bulunma
dıkça idare meclisi azalarından bir kısınma veya 
ortaklardan bulunmıyan bir müdüre» veya mü
dürlere bırakılabileceğinden, temsil salâhiyetinin 
vüsat ve şümulüne aidolan 32.1 nci madde hüküm
leri temsile salahiyetli olanları hedef tutacak 
şekilde yazılmıştır. Yalnız bu maddenin son fık
rasındaki mesuliyet hükmü, sadece idare salâhi
yeti kendisine verilmiş olup da temsil salâhi
yeti verilmiş olmıyan idare meclisi azaları veya 
319 ncu madde hükmünce tâyin edilmiş müdür
lerin fiillerini de hedaf tutacak şekilde yazıl
mıştır. Zira, bu fıkra hükmü Medeni Kanunun 
48 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmünce hük
mi şahsın uzuvları tarafından işlenen haksız fiil

lerden dolayı da hükmi şahsın mesul bulunduğu 
prensibinin tatbik olunduğu bir haldir ve tem
sil salâhiyetini haiz olmayıp kendilerinde yalnız 
idare salâhiyeti bırakılmış veya verilmiş olan 
(319 ncu maddeye uygun olarak verilen bir ka
rarla) idare meclisi âzası veya müdürlerin uzuv 
vasfı bakidir. 

Madde 322 : (Yönetim kurulu adına) iba
resi lüzumsuz olduğundan çıkarılmıştır. 

Madde 329 : Bu maddedeki hükmün gayesi, 
şirketin kendi hisse senetlerini temellük ederek 
veya rehin alarak şirket varlığını bunlar karşı
lığında sarf edip 3 ncü şahısların durumlarını 
tehlikeye düşürmesine engel olmaktır. Maddenin 
birinci fıkrası bu gayeyi tereddütsüzce belirte
cek şekilde yazılmıştır. Hükümet tasarısının ya
zılışı temellüklerin ve rehin almaların yasak 
edilmiş olduğunu bütün şümulü ile anlatır ma
hiyette değildir. Ve yine bu yazıştan yasağa 
aykırı hareketin müeyyidesinin butlan olup ol
madığı anlaşılamamaktadır. Alman Kanununun 
65 nci maddesindeki açık hükme ve bu 329 ncu 
madde hükmünün gayesine uygun olarak yasa
ğın müeyyidesinin buna aykırı hareket eden 
idare meclisi âzası ile hisse senedini devreden
lerin tazminat ile mesul tutulmaları ile iktifa 
edilmeyip akdin de hükümsüz sayılması ve hat
tâ hu yasağı dolayısiyle bertaraf etmeyi hedef 
tutan akitlerin de hükümsüz sayılması gerekli 
görülmüştür. Esas hükmün konulıış gayesi 
ivazsız temellüklerin dahi yasak edilmesini za
ruri kılmadığından yine Alman Kanunundaki 
hükme uygun olarak istisnalar arasında ivazsız 
temellükler 6 numaralı bendolarak tasarıya ilâ
ve edilmiştir. 

Madde 330 : Bu maddeye ilâve edilen üçün
cü fıkra ile idare meclisi kararlarının mııteber-
liği umumi heyet kararları hakkındaki esaslar
la mütenazır hale getirilmiştir. 

Madde 332 : Bir insanın sadece şahsına ait 
menfaatlere değil, aynı zamanda bâzı yakınları
nın menfaatlerine de düşkün bulunduğu ve o 
menfaatler karşısında da tarafsızlığını muhafa
za edememesi ihtimali göz önünde tutularak bi
rinci fıkraya (349 ncu maddede sayılan yakın
larının menfaatlerine) sözleri ilâve edilmiştir. 

îdare meclisi kararlarının toplantı yapılmak
sızın verilmesi halinde durumun ne olacağı be
lirtilmek üzere birinci fıkraya son cümle ilâve 
edilmiştir. 
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Madde 335 : Hak düşüren müddetlerde umu

miyet itibariyle çifte müddet söz konusu ola
maz. Bu bakımdan buradaki müddetin müruru
zaman olduğu açıklanmıştır. 

Madde 338 : Bu maddedeki değişikliğin 
mucip sebebi 224 ncü maddeye ait gerektirici se
bepler arasında gösterilmiştir. 

Madde 341 : Bu maddedeki bir aylık müd
detin konulmasiyle güdülen gaye, murakıpleri 
veyahut alacaklıların vekillerini idare meclisi 
azasına Karşı çarçabuk dâva açmaya zorlıyarak 
şirketin menfaatlerinin biran önce teminat al
tına alınmasıdır. Bu itibarla bu müddetin hak 
düşüren bir müddet şeklinde yazılması, gayesi
ne aykırı düşer. Binaenaleyh bu müddetin geçi
rilmesinin sadece murakıplere ve alacaklılar 
vekillerine karşı tazminat dâvasına esas teşkil 
edebileceği madde metninde belirtilmiştir. 

Madde 347 : Murakıplerin hesap uzmanı 
diplomasını haiz olmaları veya İktisat Fakülte
sinden yahut Yüksek İktisat ve Ticaret mektep
lerinden mezun olmaları şartına taallûk eden 
hüküm memleketimizin durumu itibariyle tat
bik kabiliyeti bulunmadığından metinden çıka
rılmıştır. 

Madde 359 : Bu maddeye ilâve edilen (ku
sursuz olduklarını ispat etmedikçe) sözlerinin 
gerektirici sebebi 224 ncü maddeye ait gerekti
rici sebepte açıklanmıştır. 

Madde 360 : İntifa hakkına konu teşkil 
eden bir hisse senedinden doğan rey hakkını 
kuru mülkiyet sahibinin mi, yoksa intifa sahi
binin mi kullanacağı meselesi birçok tereddüt
lere ve münakaşalara yol açabileceğinden bu 
hâdiselerde korunması gerekli zıt menfaatler 
de göz önünde tutularak en uygun görülen hal 
şeklini ihtiyar etmiş olan İsviçre Borçlar Ka
nununun 690 ncı maddesinin hüküm]eri esas 
tutularak bu maddeye bir fıkra ilâve edilmiş
tir. Bu hükümler aynı zamanda Medeni Kanu
nun intifa hakkına ait hükümleriyle de ahenk
lidir. 

Madde 363 : Her ne kadar hükümet tasarı
sında bu maddenin ikinci fıkrasında pay sahip
lerinin öğrenebildikleri sırları saklamakla mü
kellef oldukları bildirilmekte ise de onların şir
ketin sırlarını öğrenmeye haklan olup olmadığı 
ciheti tanzim edilmemiş olduğu gibi sırrı yay
dıkları takdirde görecekleri bir ceza tâyin edil

memiş ve böylece nihayet az bir hissesine sahibo-
labilecekleri ticari bir işletmenin iş sırlarını öğ
rendikten sonra ona büyük zararları dokunabil-
mesi ihtimali müeyyidesiz bırakılmıştır. Gerek 
zararın ispatının zorluğu, gerekse tazminat alın
masının borçlunun malı bulunmaması halinde 
imkânsızlığı göz önünde tutulunca şirket sırla
rını öğrenen bir kimsece ona birçok fenalıklar 
yapılabilmesi müeyyidesiz kalacak demektir. 
Hâdiseye Ceza Kanununun 198 nci maddesi hük
münün tatbiki imkânsız görülmüştür. Zira, or
tak, sırrı ne resmî mevki ve sıfatı ve ne de mes
lek ve sanatı icabı olarak öğrenmiştir. Madde
ye bu eksiklikleri tamamlıyacak bir şekil veril
miş ve bu arada ortağın iş sırlarını öğrenme 
hakkı esas itibariyle tanınmamış ve her ne şe
kilde olursa olsun öğrendiği şirket sırlarını giz
li tutmadığı takdirde kendisinin bu hareketi suç 
sayılmış ve şirkete zarar gelmiş olup olmadığı ve 
zarar tehlikesi bulunup bulunmadığı cihetlerinin 
tesbiti birçok zorluklar arz ettiğinden sırrın sa
dece başkasına bildirilmiş olması suç unsuru ola
rak kâfi görülmüştür. 

Madde 367 : Bu maddenin bilinci cümlesin
de 365 nci maddeye yapılan atıf mer'i kanundaki 
şekle uygun ise de esas kasıt 355 nci madde hük
münce ve daha önceden her hangi bir şikâyet söz 
konusu edilmeden umumi heyetin murakıpleree 
toplantıya çağırılması olduğundan, 356 ncı madde
nin muarakıplere verdiği toplantıya çağırma hak
kı daha önce idare meclisi veya müdürler hak
kında bir şikâyet yapılması şartına bağlı oldu
ğundan 356 ncı maddeye yapılan atıf, 355 nci 
maddeye atıf şeklinde düzeltilmiştir. 

Madde 373 : İktisadi inkişafın neticesi ola
rak sermayenin anonim şirketlere daha kolaylık
la ve büyük mikyasta yatırılmasını temin maksa-
diyle İsviçre ve Alman kanunlarındaki esaslar
la hemahenk olarak bir kimsenin ne kadar çok 
hisse senedine sahibolursa olsun on reyden faz
la reye sahibolnıası yasağının kaldırılma
sı zaruri görülmüştür. Esasen kukla adamlar 
kullanılarak kolayca bertaraf edilen bu hüküm, 
ekseriyete karşı azlığın korunması gayesini sağ-
lamıya elverişli değildir. Buna karşılık umumi 
heyet kararlarının iptali sebepleri arasına (ya
ni tasarının 381 nci maddesine) bu kararların 
afaki iyi niyet esaslarına aykırı olarak veril
miş bulunması halinin dahi iptal sebebi olarak 
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kabuliyle ekseriyete karşı azlığın daha tesirli 
şekilde korunması uygun görülmüştür. 

Diğer cihetten, İsviçre'deki hükümlere uy
gun olarak her hisse senedinin en az bir rey 
hakkı vermesi esası da âmir hüküm olarak ka
bul edilmiş ve 373 ncü maddenin birinci ve ikin
ci fıkraları bu prensipleri belirtecek şekilde 
kaleme alınmıştır. 

Madde 381 : Bu maddenin tasarıya konul
masının sebeplerinden birisi eksiyetin haksız ve 
yersiz kararlariyle azlığı ezmesine engel olmak
tadır. Bu gayeye varmak için birinci cümlede
ki kanuna aykırı unsuru üzerinde durmak ve 
bu sözlerin şümulüne Medeni Kanunun ikinci 
maddesindeki âmme intizamı hükümlerinin de 
girdiğini hatırlamak ve böylece kararın hüküm
süz olduğu neticesine varmak mümkündür. Ve 
yine yalnız akıdlar hakkında değil, bütün irade 
beyanları ve bu arada kararlar hakkında da tat
biki gerekli Borçlar Kanununun 20 nci madde
sinin anonim şirket umumi heyeti kararlarına 
da tatbik edilebileceği ve ekseriyetin verdiği 
icapsız kararların (âdaba aykırı) sayılabileceği 
cihetle Borçlar Kanununun 20 nci maddesinin 
şümulüne girebileceği kabul edilebilir. Böyle 
mühim bir nokta üzerinde kanunun tatbikatını 
kolaylaştırmak ve her türlü tereddütleri berta
raf etmek üzere metne (ve bilhassa âfâkî iyi 
niyet esaslarına) sözlerinin ilâvesi zaruri görül
müştür. Esasen, tasarının 373 ncü maddesinin 
yeni şekliyle hisse senetlerinin on reyden fazla 
reye hak veremiyeceği yollu tahdit o maddeye 
ait gerektirici sebepde belirtilen saiklerle kaldı
rılmış olduğundan bu maddenin tatbik sahası 
büsbütün ehemmiyet kazanmış bulunmaktadır'. 
Nitekim İsviçre ve Alman metinlerinde de ka
nuna aykırılığın ve âmme intizamı hükümlerine 
aykırı hareketin hususi halleri olan ve âdaba ve 
ahlâka aykırılık hali ve şirket gayesi gerektir
mediği halde imtiyazlı hisse senetlerinin verdiği 
rey hakkına dayanılarak verilen kararlarla az
lığın menfaatlerinin açıkça haleldar edilmesi 
hali kanun metinlerinde iptal sebebi olarak açık
lanmış ve böylece bu mühim mevzuda tereddüt
ler bertaraf edilmek istenmiştir (İsviçre Borç
lar Kanununun 706 nci maddesinin ikinci fık
rası ve Alman Anonim Şirketler Kanununun 
195 nci maddesinin 4 ncü bendi). Maddeye ek
lenen ibare ile ahlâka ve âdaba aykırı düşen 
bütün kararlar ve imtiyazlı rey hakkının kullanıl

ması neticesinde azlığın .ortaklık için zaruret 
bulunmamasına rağmen ezilmesini intacedecek 
kararlar dahi iptal edilebilecektir. 

Madde 386 : 280 nci maddede yapılan deği
şikliğin tabiî neticesi olarak şirke1! mukavele
lerinin değiştirilmesi izninin icra Vekilleri Hey
eti yerine Ticaret Vekâletinden alınması pren
sibi kabul edilmiş ve metin o şekilde düzeltil
miştir. 

Madde 387 : Tasarının 373 ncü maddesiyle 
her hisse senedinin sahibine en az bir rey hakkı 
vereceği âmir hüküm olarak kabul edilmiş oldu
ğundan aynı esasın tekrarından ibaret olan 
387 nci maddenin ilk cümlesinin artık bir mâ
nası kalmamaktadır. Bu sebeple mezkûr cümle 
çizilmiştir. 

Madde 389 : Bu maddede derpiş olunan hu
susi heyetin kimler tarafından toplantıya çağı-
rılabileceği anlaşılamadığından ve toplantının ge
ciktirilmesi ve askıda bırakılması doğru olmadı
ğından, idare meclisi ile murakıp I ere bu heyeti 
toplantıya çağırmak mecburiyeti yükletilmiş ve 
heyet âzasından her hangi birisine de toplantıya 
çağırma salâhiyeti tanınmış ve böylece bugünkü 
kanun metninde mevcudolan mühim bir boşluk 
doldurulmuştur. 

Madde 391 : Bu maddede mevzubahsedilen 
heyetlerin kimler tarafından toplantıya çağırıla
cağı ciheti Hükümet tasarısında açıklanmış olma
dığından 389 ncu maddenin ikinci ve üçüncü 
cümlelerine yapılan atıfla bu eksiklik tamamlan
mıştır. 

Madde 392 : İdari tatbikatta para sermayesi
nin dörtte birinin yatırılmasına ait hükmün bu
rada tatbik yeri olup olmadığı tereddütlere yol 
açtığından, umumi atıftan esasen anlaşılan bu ci
hetin ayrıca açıklanması faydalı görülmüş ve 
ikinci cümlenin baş tarafına (para sermayesinin 
yatırılmasına ait hüküm) ile sözleri ilâve edil
miştir. 

Madde 397 : Bu maddenin son fıkrasında anı
lan muamelelerden hangi makamın vazgeçebilece
ği açıkça anlaşılamadığından bunun esas İsviçre 
Kanununun 735 nci maddesi hükmüne uygun 
olarak bu makamın (idare meclisi) olduğu belir
tilmiştir. 

Madde 399 .- Bir hisse senedinin itibari değe
rinin yüz lira olması iktisadi ihtiyaçlara aykırı
dır, Anonim şirketlerin en az yarım milyon lira 
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sermaye ile kurulması hakkındaki esası haklı gös
teren gerektirici sebepler bu hüküm için dahi 
doğrudur. Bu bakımdan hisse senetlerinin an az 
beş yüz lira değerinde olması kabul edilmiştir. 
Değer artırılırken tatbikatta kolaylık olmak üze
re yüzer lira olarak artırılması uygun görülmüş
tür. Bundan başka bu esaslara aykırı şekilde çı
karılan senetlerin hükümsüzlüğü ve bunları çı
karanların mesuliyetleri ve müruruzaman hak
kında açık hükümler konularak hükmün tatbiki 
nin kolaylaştırılması temin edilmiştir. 

Madde 400. : Bu madde daha vazıh bir hale 
konmuş ve 3 ncü fıkra ile mahfuz tutulan 399 
neu madde hükmünün 400 ncü maddenin birinci 
fıkrasiyle alâkası bulunmaması itibariyle 3 ncü 
fıkra 2 nci fıkranın bir cümlesi haline getiril
miştir. 

MADDE 403. : Bu madde 302 ve 412 nci 
maddeler muvacehesinde haşiv olduğundan tay-
yedilmiştir. Çünkü, 412 nci maddeye göre tes
cilden önce çıkarılan hisse senetleri hükümsüz 
olması itibariyle bunların devri de hükümsüz
dür. Eğer maksat şirkete şirketin tescilinden 
önce mevcudolan muntazar hakların devri ise 
bu da 302 nci madde uyarınca hükümsüzdür. 

Madde sıra numaralarını bozmamak için hü
kümet tasarısının 402 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrası 403 ncü madde olarak encümen tasarısı
na konulmuştur. 

Madde 405. : Bu maddenin 3 ncü fıkrası me
hazı olan Alman Anonim Şirket Kanununun 50 
nci maddesine uygun bir hale konulmuştur. 

Madde 407. : Madde İsviçre'deki aslına (Mad
de 681) uygun hale getirilmiş ve daha anlaşılır 
bir şekilde kaleme alınmıştır. 

Madde 408. : Madde daha sade bir hale konul
muş ve ayrıca ihtar şartı ilâve edilmiştir. Çün
kü belli müddet zarfında borcun yerine getiril
memesinin neticesi ağır birtakım müeyyidelerdir. 

Madde 409 : Kanun her iki nevi hisse senedi 
ihracına cevaz vermiş ve bunların içtima ede-
miyeceğine dair bir hüküm de ihtiva etmemiş 
bulunması itibariyle ikinci fıkra hükmü lüzum
suz görülerek çizilmiştir. 

Madde 413 : Madde hükmü bir muteberiyet 
şartı olduğunu belirtmek maksadiyle yeniden 
yazılmış ve imzanın matbu da olabileceği tas
rih edilmiştir. 

Madde 416 : Esas mukaveleye, nama yazılı 
Jıisse senetlerinin devrinin yasak edilebileceği 

yollu hüküm konabileceği prensibini daha va
zıh bir surette ifade maksadiyle madde İsviçre 
aslına uygun hale (İsviçre madde 684) getiril
miş ve - şirketin muvafakati olmaksızın - kaydı 
çizilmiştir. 

Madde 417 : Pay defterine nelerin yazılaca
ğı tasrih olunduğu gibi şirkete karşı ancak pay 
defterinde yazılı bulunan kimselerin şerik sıfa
tını haiz olacakları, İsviçre aslında olduğu gi
bi burada da, her türlü tereddüdü önlemek 
maksadiyle tasrih edilmiş ve maddenin birinci 
fıkrasının birinci cümlesi tabiî yeri olan 416 nci 
maddeye nakledilmiştir. 

Madde 418 : 1, 2, 3 ncü fıkraların ifadesi 
düzeltilmiştir. 

4 ncü fıkraya gelince : İsviçre'deki aslına 
(Madde 686 fıkra 4) uygun hale getirilmiş ve 
böylece şirkete arzu edilmiyen, şirketin ahengi
ni bozmasından korkulan kimselerin girmesini 
önlemek imkânı sağlanmıştır. 

Madde 419 : 4 ncü fıkra, sistem bakımından 
uygun yeri olan 413 ncü maddeye ithal edildi
ğinden buradan çıkarılmıştır. 

3 ncü fıkra, 405 nci maddenin 3 ve 4 ncü 
fıkralarındaki tâli borçları da içine almasını te
min maksadiyle ıslah edilmiştir. 

Birinci fıkraya tâli borçlar ilâve edilmiştir. 
Madde 427 : Tatbikattaki ihtiyaçları karşı

lamak üzere imzanın matbu olabileceği kabul 
edilmiştir. 

Madde 433 : Mesuliyetin mahiyetini bütün 
şümulü ile açıklamak için 336 ve sonraki mad
delere atıf yapılmış ve atıf dolayısiyle lüzumsuz 
hale gelen (müteselsilen) sözleri çizilmiştir. 

Madde 435 : Umumi heyetin toplanmasına 
imkân bulunmaması hali amelî neticesi bakı
mından lüzumlu organlardan birinin mevcudol-
maması haliyle aynı mahiyet ve ehemmiyette 
bulunduğundan birinci fıkraya (umumi heyet 
toplanamazsa) sözleri ilâve olunarak bu durum
da şirketin feshi mümkün kılınmıştır. 

Madde 439 : İflâs eden şirket dahi iflâs hü
kümleri uyarınca tasfiye edilir. Bu itibarla if
lâs kelimesinin birinci fıkradan çıkarılması uy
gun görülmüştür. 

Madde 441 : Tasarının 450 nci maddesi yo-
liyle tatbiki mümkün olan 223 ncü madde hük
mü anonim şirketlerin bünyesine uygun düşme
diğinden 450 nci maddedeki atıflar arasından 
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223 ncü madde çıkarılmış ve tasfiye memuru üc
retlerine ait ve ihtiyaçlara uygun olan hüküm 
bu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi 
olarak maddeye eklenmiştir. 

Madde 442 : Birinci fıkra hükmü tasarıya ko-
nuluş maksadına uygun bir şekilde yazılmış 
ikinci fıkradaki tescil ve ilân ile de bu hususta
ki boşluk doldurulmuştur. 

Madde 443 : 450 nci maddenin matufu bulu
nan 219 ncu maddede tasfiye memurlarının sa
lâhiyet ve mesuliyetleri tanzim edilmiş olması 
itibariyle bunun tekrarı lüzumsuz olduğundan 
443 ncü maddenin birinci ve sonuncu fıkraları 
çizilmiştir. 

Madde 445 : İsviçre'deki aslına uygun olarak 
anlaşılır bir hale getirilmiştir. 

Madde 447 : Bu maddeye ilâve edilen son fık
ra 239 ncu maddenin ikinci cümlesinden alın
mıştır. 

Madde 450 : Bu maddedeki atıflar arasında 
207 nci maddenin 2 nci fıkrasına ilişkin olan atıf 
bu fıkranın anonim şirketlerde tatbik kabiliyeti 
bulunmaması itibariyle çıkarılmıştır. Çünkü 
umumi heyetfe rey sahibi olan bir ortağın öl
mesi halinde onun yerine kimlerin bulunacağı 
umumi hükümlerden anlaşılmaktadır. Bu ba
kımdan kolektif şirketler için konulmuş bu hü
kümlerin burada tekrarında fayda yoktur. Za
ten bir ortağın rey veremez bir hale gelmesi bir 
şahıs şirketi olan kolektif şirket için mühim bir 
hâdise teşkil ettiği halde bir sermaye şirketi olan 
anonim şirkette hemen hemen hiçbir ehemmi
yeti haiz değildir. 

Bu faslın 442 nci maddesinde azlin nasıl ola
cağı ve mahkemenin ne gibi şartlar altında azil 
kararı verebileceği belirtilmiş olduğundan 216 
nci maddenin anonim şirketlerde tatbik kabili
yeti yoktur. Bu sebeple 216 nci maddeye yapı
lan atıf çıkarılmıştır. 

Yine bu maddedeki atıflar arasında 223 ncü 
maddeye yapılan atıf yersiz görülmüş olduğun
dan çıkarılmıştır. Çünkü, tasfiye memurları or
taklar arasından dışardan veyahut idare mec
lisi azalarından da olsa sermaye şirketi olan bir 
anonim şirketin tasfiyesinde parasız çalışmaları 
bahis mevzuu olamaz. - Onların alacakları ücret 
ana sözleşmede veya tâyin kararında belli edil
miş olmadıkça umumi heyet tarafından veya mah
keme tarafından takdir edilmek gerektir, Bu 

itibarla 223 ncü maddeye yapılan atıf kaldırıl
mış ve 441 nci maddeye tasfiye memurlarının 
ücretine ait hüküm konulmuştur. 

230 ncu maddeye yapılan atıf lüzumsuzdur. 
Zira onun ihtiva ettiği hükümler 446 ve 447 nci 
maddelerde mevcuttur. 233 ncü maddenin ikin
ci fıkrası, kolektif şirketlerdeki gayrimahdut 
mesuliyetle ilgili bulunması itibariyle anonim 
şirketlerde yeri olmadığından maddeye yapılan 
atıf bu itibarla da yerinde değildir. 237 nci 
madde, anonim şirketlerin mahiyetiyle kabili te
lif olmadığından bu maddeye yapılan atıf da 
lüzumsuzdur. 238 nci maddeye yapılan atıf 447 
nci madde hükmü muvacehesinde lüzumsuz gö
rülmüştür. 239 ncu maddenin birinci cümlesi
ne yapılan atıf, 447 nci madde muvacehesinde 
lüzumsuz görülmüş, ikinci fıkra hükmü ise 447 
nci maddeye ilâve olunmuştur. 

Madde 451 : Bu maddede ifade düzeltilmiş ve 
işin ehemmiyetine binaen 7 nci bende ilân yapıl
ması keyfiyeti ilâve edilmiştir. 

Madde 452 : Maddenin İsviçre aslından ay
nen alman 3 No. lu bendi memleketimizdeki izin 
ve mahkemeden karar alma sistemine uymadığın
dan mezkûr bent buna göre tadil edilmiştir. 

Anonim şirketin esas mukavelesinin resmî şe
kilde tanziminden buna dair olan maddenin es
babı mucibesinde izah edilen sebeplerden dolayı 
sarfınazar edilmiş olduğundan onunla henıa-
henk olarak resmî şekilden vazgeçilmiştir. 

Madde 458 : Gizli yedek akçe sağlanması, bu
günkü iş âleminde hayırlı itiyatlar arasında yer 
almaktadır. Bu bakımdan gizli yedek akçe sağlan
masının şartı olarak şirket işlerinin devamlı ola
rak gelişmesi gayesi tek başına kâfi olduğu gibi 
imkân derecesinde istikrarlı kâr payları dağıtıl
ması gayesi de kâfidir. Bu bakımdan bu hükmün 
mehazı olan isviçre Kanununun 663 ncü madde
sinin ikinci fıkrasında olduğu gibi bu iki şarttan 
bir tanesinin gizli yedek akça teşkilinde kâfi ol
duğunu göstermek için 458 nci maddenin ilk 
cümlesindeki (inkişafı mümkün mertebe) keli
meleri arasındaki (ve) yerine (yahut) konulmuş
tur. 

Birinci fıkranın sonlarındaki (konması) keli
mesinden sonra gelen (şeklinde veya) sözleri 
mânâya gerekli olan açıklığı vermek için konmuş
tur. Bundan maksat gizli yedek akçenin bilanço
da aktiflerin değerinden aşağı gösterilmesi şek
linde teşkil olunabileceği gibi daha başka şekiller-
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de de teşkil olunabileceğini tereddütsüzce ' anlat
maktır. 

Madde 466 : İsviçre Kanununun 671 nci mad
desinin 3 ncü bendi hükmü mütehassıs komis
yonlarca değil, buhran yedek akçesi konulup ko
nulmaması tezlerini benimsemiş bulunan iki teş
riî meclisin görüşlerini uzlaştırmak üzere o 
meclislerce konulan bir hüküm olduğu cihetle bu
nun tefsirinde birçok ayrı görüşlerin yer almış 
olduğu anlaşılmış ve üçüncü bent hükmü bu ihti
lâfları önliyecek şekilde yeniden kaleme alınmış
tır. 

Bu maddenin birinci fıkrasındaki yedek akçe-
mehaz metne uygun olarak (umumi yedek akçe) 
şeklinde tavsif edilmiştir. Gerçekten bu yedek ak
çe her şirket için istisnasız olarak ayrılması 
mümkün olan bir yedek akçe olduğu halde ikinci 
fıkradaki yedek akçelerin ayrılması birtakım olay
ların gerçekleşmesi şartına bağlıdır. Birinci fık
radaki değişikliğin neticesi olarak üçüncü fıkra
ya (umumi) sözü ilâve edilmiştir. Son fıkradaki 
atıf maksada uygun olarak umumileştirilmistir. 

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket 

Madde 476 : Maddenin ilk kelimesi (koman-
ditelerin) olacak iken baskı yanlışlığı olarak hükü
met tasarısında (komanditerlerin) şeklinde çık
mıştır. Bugünkü kanunun hükümlerine uygun 
olarak bu kelime (komanditelerin) şeklinde dü
zeltilmiştir. 

Madde 477 : 154 ncü maddeye ait gerekti
riri sebeplerde açıklanan esaslar bu maddedeki 
şekil şartının değiştirilmesi için dahi doğrudur. 

Madde 483 : 483 ncü maddenin üçüncü fık
rasındaki müruruzaman hükmü de ikinci fıkra 
ile kendisine atıf yapılan 173 ncü maddenin 
ikinci cümlesi hükmünün tekrarından ibaret 
olduğu cihetle silinmiştir. 

Madde 484 : Murakıpler mer'i kanunun 477 
nci maddesiyle Hükümet tasarısının esas müs
veddesinin yazılışına uygun olarak (komandi
terleri) temsil edebilecekleri halde Hükümet ta
sarısının basılmış metninde dâvalarda kelime
sinden sonra gelen (komanditerleri) sözü (ko-
manditeleri) şeklinde basılmış olduğundan bu 
yanliş düzeltilmiştir. 

Kooperatif şirketler 

Ticaret Kanunu tasarısının esası, eski kanu

nun prensiplerini imkân derecesinde muhafaza 
etmektir. Kooperatifler hakkında Ticaret Ka
nunundaki umumi hükümlerin yanında birta
kım hususi kanunlar da mevcuttur. Bunların 
ana kanunla birleştirilip tek bir kanun haline 
getirilmesi ve bu kanunun Ticaret Kanununun 
içine konulması umumi prensiplere uygun düş
mez. Ticaret Kanunu kooperatifler hakkındaki 
en lüzumlu hukuki esasları tesbit etmekle bu 
sahadaki vazifesini yerine getirmiş sayılır. Bu 
sebeple ve ilerde kooperatiflere ait bütün 
hükümleri bir arada toplıyan bir kanun tasa
rısı yapılacağından, Hükümet tasarısı üzerinde 
daha geniş ve umumi mahiyette bir deyiştir-
meye lüzum görülmemiştir. 

Madde 485 : Bu maddenin ilk fıkrasındaki 
tarife göre ortakların iktisadi menfaatlerini sağ
lamak esas olduğu halde tarif menfaatlerden bâ
zılarını bildirmekte ve esas prensibi belirtme-
nıektedir. Bu itibarla 271 nci maddenin gerek
tiriri sebeplerinde de açıklandığı üzere burada
ki tarif, (iktisadi menfaatlerini ve hususiyle) 
sözleri ilâve edilmek suretiyle tamamlanmıştır. 

Madde 486 : Yapı kooperatifleriyle mevzu
una gayrimenkul temliki dâhil bulunan diğer 
kooperatiflerin esas mukavelelerine konulmuş 
bulunan gayrimenkul temliki taahhütleri res
mî şekilde yapılmadığı için Medeni Kanun ve 
Borçlar Kanunu hükümlerince muteber sayıl
mamakta bu taahhütlerin yerine getirilmesi ko
operatiflerin arzusuna bağlı kalmaktadır. Tasa
rının 142 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki hük
mün dayandığı prensip ile hemahenk olarak bu
rada da esas mukavelelerdeki gayrimenkul tem
liki taahhütlerinin muteber sayılması için res
mî şekil aranmaması çok yerinde görülmüştür. 
Ve böylece memlekette iktisadi kalkınma mev
zuunda mühim bir âmil olan yapı kooperatif
lerinin daha kolaylıkla gelişmesi ve halkın bun
lara âza olmak için daha büyük rağbet göster
mesi sağlanmış olacaktır. 

Madde 490 : Mer'i Kanunun 6442 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş olan 483 ve 484 ncü madde
leri hükümlerine uygun olarak bir ortağın 5 000 
liradan fazla pay sahibi olamıyacağı kabul edil
miştir. Buna karşılık bir payın itibari kıymeti
nin 50 liradan az ve 500 liradan fazla olamıya
cağı memleketin bugünkü iktisadi durumu göz 
önünde tutularak kabul edilmiştir. Ve yine ya
pı kooperatiflerinin gelişmesini sağlamak üzere 
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diğerlerinden daha fazla sermaye ihtiyaçları bu
lunduğu göz önünde tutularak onlar için bir or
tağın salıibolabileceği sermaye tu tan 15 000 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

Madde 500 : Kooperatifçilikte asılolan ser
maye sahipliği ve iktisadi düşünceler kadar ve 
hattâ bunlardan ziyade ortaklar arasında yar
dımlaşma ve dostluk ruhudur. Bu itibarla her 
hangi bir sebeple ortaklıktan soğumuş olan bir 
ortağın ondan ayrılabilmesi esas teşkil etmeli
dir. Ortağın bu salâhiyetini sermaye paylımı 
geriverilmiyeceği şeklindeki şartlarla fiilen da
raltmak doğru değildir. Bu itibarla bu maddeye 
ikinci fıkra olarak çıkan veya çıkarılan ortağın 
sermaye payının geriverilm esini sağlıyan âmir 
bir hüküm konmuştur. 

Çıkarılan ortaktan kooperatif, uğradığı za
rarların tazminini istiyebilir ve bu tazminat ile 
ortağın sermaye alacağını takas edebilir. Fakat 
ortak kooperatiften çıktıktan sonra sermayesi
nin şirkette kalması için kanuni bir sebep kal
mamış olduğundan onun sermayesi de geri ve
rilmelidir, ki maddeye yapılan ilâve bu maksa
dı temin etmektedir. 

Madde 502 : Bir kooperatifin müddetini dol
durması sebebiyle sona ermesi lâzımgelen hal
lerde ve mevzuu nihayete ermemiş bulunduğu 
takdirde umumi heyet karariyle -müddetinin 
uzatılabilmesi iktisadi ihtiyaçları kolaylaştıra
cak bir tedbir olduğundan bu maddeye bunu 
sağlıyacak olan bir hükmün ikinci fıkra olarak 
ilâvesi uygun görülmüştür. Hiç şüphe yoktur 
ki şirket mukavelesinin değiştirilmesi kararı 
mahiyetinde olan bu karar esas mukavelenin 
değiştirilmesi hakkındaki hükümler uyarınca 
verilecek ve yerine getirilecektir. 

Limitet şirket 

Madde 503 : Bu maddenin birinci fıkrasın
dan çizilen sözler ve maddeye ilâve edilen üçün
cü fıkra için 271 nci maddenin gerektiriri sebe
bine bakınız. 

Madde 505 : Kolektif ve bilhassa Anonim 
şirketlerin mukavelelerinin sadece yazılı şekilde 
yapılması esası kabul edildikten sonra limitet 
şirket mukavelelerinin de aynı şekle tâbi olma
sı ve bu mukavelelerin Ticaret Vekâletince ha
zırlanacak tiplere uygun şekilde yapılması için 
bir zaruret bulunmaması itibariyle sadece imza, 

lan noterlikçe tasdikli yazılı şekliyle iktifa 
edilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 507 : Birinci fıkradaki sermayenin 
en aşağı haddi memleketimizin iktisadi inkişaf 
durumu göz önünde tutularak 10 000 liraya çı
karılmıştır. Bunun neticesi olarak ikinci fıkra
daki yüz lira hadleri de (500) liraya çıkarıl
mıştır. 

Payın ne gibi istisnai hallerde bölünebileceği 
cihetinin açıklanması ve böylece kanunlarımız 
arasına yeni girecek olan bölünmezlik esasının 
kolayca kavranabilmesi için üçüncü fıkraya 
(devir için bölme ve mirasın taksimi hali hariç 
olmak üzere) sözleri ilâve edilmiştir ve lüzum
suz görülen (miktarı ne olursa olsun) sözleri de 
çıkarılmıştır. 

Madde 509 : Bu maddenin ikinci fıkrası çizi
lerek 285 nci maddenin ikinci fıkrası hükmüne 
atıf yapılmakla iktifa edilmiş ve böylece kanun 
hükümleri arasındaki bağlılık gösterilmiş hem 
de yersiz bir tekrardan kaçınılmıştır. 

Madde 510. — Bu maddenin ikinci fıkrasın
daki (ve para olarak veya aynen ödenen ser
mayelerin şirketin emrine amade bulunmuş) ol
duğu yolundaki sözler, hükmün 509 ncu mad
denin ikinci fıkrasının atıfta bulunduğu 285 nci 
maddenin ikinci fıkrasındaki prensip ile hem-
ahenk hale getirilmesi için tasarıdan çıkarılmış
tır. 

Madde 517 . Beş yüz yedinci maddede yapı
lan değişikliklerin neticesi olarak bu maddenin 
birinci fıkrasındaki rakamlar (500) ve (10 000) 
liraya çıkarılmıştır. 

Madde 520 : Limitet şirket hükümleri 
tatbikat bakımından büyük ehemmiyet arz et
tiği cihetle payların devri meselesinin tâbi ol
duğu hükümlerin bir okunuşta anlaşılabilmesini 
sağlamak maksadiyle maddenin mehazı olan 
İsviçre Kanununun 791 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasındaki (payların devrinin yasak edilebi
leceği yahut kanunda derpiş edilenden daha ağır 
şartlara bağlanabileceği) yollu hükmün madde
ye eklenmesi gerekli görülmüştür. 

Madde 524 : 507 nci maddenin ikinci fık
rası hükmünden anlaşıldığı üzere payların an
cak devir için bölünmesi caiz olduğundan bu 
maddenin matlabma (devir için) sözleri ilâve. 
edilmiştir. Birinci fıkradaki (100) rakamı da 
yine 507 nci maddenin ilk fıkrasındaki mik^a? 
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değişikliği ile ahenkli olarak (500) liraya çı
karılmıştır. 

Madde 526 : 'Bu maddenin ikinci fıkrasiyle 
konulan hükmün müeyyidesi Hükümet lâyiha
sında açıkça gösterilmemiş olduğundan metne 
(aksi takdirde muamele muteber olmaz) cümle
si eklenmiş ve böylece ortaklık mallarının esas 
sermayeyi aşan kısmiyle değil de esas sermaye
ye karşılık olan kısmiyle pay parasının ödenmiş 
olması halinde devrin hükümsüz olduğu belir
tilmiştir. 

Madde 527 : Maddenin yazılışı bu hükmün 
sadece iştirak halinde mülkiyet şeklinde tatbik 
olunabileceği zannını uyandırdığından bu ihti
mali bertaraf etmek ve anonim şirketlerin ser
maye paylarının birçok kimselere aidolması ha
line ilişkin hükümle hemahenk olmak üzere 
(madde 400 fıkra 1) değiştirilmiştir. 

Madde 532 : Tasarının sistemine göre limi
tet ortaklar ancak taahhüdettikleri sermayeden 
ödenmemiş kalan veya çekmiş oldukları miktar
lar nispetinde mesul bulunmaktadırlar, ki bu ci
het birinci fıkradan anlaşılmaktadır. Halbuki 
şirket paylarının karşılığı tamamiyle ödenme
miş olması halinde ve muteber şekilde iktisabı 
takdirinde yani 526 ncı maddenin* birinci fıkra
sının ikinci cümlesindeki halde şirket alacaklı
larının durumu tehlike arz edecektir. îsviçre 
sisteminde limitet ortakların mesuliyeti başka 
esaslara bağlı olduğu için orada böyle bir mah
zur doğmaz. Bizde bu mahzuru önlemek üzere 
532 nci maddeye eklenen 3 ncü fıkra ile devra
lınmış olan şirket payının ödenmemiş bulunan 
karşılığı için dahi diğer ortakların müteselsil 
olarak mesul tutulmaları esası kabul edilmiştir. 

Madde 536 : Bu maddenin ikinci fıkrasına 
(esas sermayenin) sözünden önce (ödenmiş) sö
zü eklenmiştir. Çünkü bundan sonra gelen mad
denin birinci fıkrasının birinci cümlesinde rey 
hakkının ortağın koyduğu yani karşılığını öde
diği sermayeye göre hesaplanması esası kabul 
edilmiştir. Bundan başka reylerde ekseriyet 
olabilmesi için yan nispeti kâfi olmayıp bir 
fazlalığa ihtiyaç bulunduğundan ve hususiyle 
yarı sermayeyi temsil eden ortakların lehte ve 
diğer yarı sermayeyi temsil edenlerin aleyhte 
rey vermeleri mümkün bulunduğundan durumun 
kolaylıkla aydınlanması için (yansını) sözü ye-
rint (yansından fazlası) sözleri konulmuştur. 

Madde 540 : Limitet şirketlerin ortakları 
arasında bir hükmi şahıs bulunduğu takdirde 
gerek 540 ncı maddenin birinci fıkrasındaki 
kanuni esas uyarınca, gerekse esas mukavele 
hükmünce veyahut umumi heyet karariyle bu 
hükmi şahıs da temsilci sıfatını kazanabilir. Ta
sarının 312 nci maddesindeki hükmün aksine 
olarak ortak olan bir hükmi şahısın limitet şir
ketin temsiliesi olması mümkündür. Zira, 
312 nci maddedekine benzer bir hüküm limi
tet şirketler için konulmuş değildir. Yalnız îs
viçre Kanununun 815 nci maddesinin 2 nci fık
rası hükmünden de anlaşılacağı üzere temsilci 
sıfatını haiz olan hükmi şahsın değil, o hük
mi şahsı temsilen limitet şirketin idare ve tem
sil işlerini görmekle vazifelendirdiği hakiki şa
hıslar limitet şirketin temsilcisi olarak tescil 
edilirler. Bu hükmün kanunda bulunmaması 
tatbikatta birtakım zorluklara sebebiyet verece
ğinden 540 ncı maddeye son fıkra olarak ilâve
si uygun görülmüştür. 

Madde 546 : 324 ncü madde hükmüleri ara
sında şirketin aciz haline düştüğü şüphesini 
uyandıran emarelerin mevcudiyeti halinde ida
re meclisine yükletilen ara bilançosu yapmak 
vazifesi birtakım tehlikeleri zamanında sezmek 
için düşünülmüş iyi bir tedbir mahiyetini arz 
etmekte olduğundan bü hükmün limitet şirket
lerde de tatbiki yerindedir. Bü itibarla madde
ye bunu temin edecek bir ibare ilâve edilmiş
tir. 

İnfisah ve ayrılma 

Madde 555. : Hükümlerin kolayca tatbikini 
ve bu arada alacaklılar tarafından alacaklarının 
yeni kurulacak Limitet şirkete geçmemesini te
min için kanuni müddet içinde itiraz etmiş ol
duklarının kolayca tesbitini sağlamak maksadiy-
le ilânda verilecek münasip mehlin bir aydan az 
olmaması ve yapılacak itirazın noter protestosu 
ile yapılması esaslarının kabulü gerekli görül
müştür. 

Beşinci fıkraya eklenen (kusursuz olduklarını 
ispat etmedikçe) sözleri müdürlerin mesuliyeti
nin anonim şirketler hukukundaki duruma uy
gun olarak lâyihada akdi mesuliyet mahiyetini 
belirtmek için konulmuştur. 
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Kıymetli evrak 

Umumi hükümler 

Madde 560. : Bu maddenin ikinci fıkrasında, 
geçen ciro sözü, İsviçre metninin 968 nci madde
sinin 2 nci fıkrasından da anlaşılacağı üzere be
yaz olmıyan yani tamamiyle doldurulmuş olan 
cirodur ki bunda senet kendisine ciro edilen kim
senin hüviyeti ve senedi ciro eden kimsenin im
zası bulunur. (Tam) tâbiri beyaz ciroyu bertaraf 
etmek için kullanılmıştır. 

Madde 566, : İsviçre Kanununun 974 ncü mad
desindeki hükme uygun olarak bu madde değiş
tirilmiştir. Senette hem nama, hem hâmile mu
harrer kayıtlarının bulunması halinde ne gibi 
hükümler tatbik edileceği 568 nci maddede gös
terilmiş bulunduğundan ve bu senet esas itiba
riyle nama muharrer vasfını muhafaza ettiğin
den 566 nci maddedeki (hâmiline) kelimeleri 
lüzumsuzluğu dolayısiyle metinden çıkarılmıştır. 

Madde 568 : Bu maddede konulan matlap 
maddenin muhtevasını daha esaslı şekilde anla
tan İsviçre Kanununun Almanca metnindeki mat-
laptan ilham alınarak değiştirilmiş ve fakat Al
manca matlabdaki (topallıyan nama muharrer 
senetler) tâbiri Türkçe bakımından mânayı gere
ği gibi anlatamadığından (eksik nama muharrer 
senetler) tâbiri daha uygun görülmüştür. 

Madde 570 : Hâmile muharrer senetlere (hâ
miline muharrer senetler) de denilmekte oldu
ğundan her iki sözün de kanuni ıstılah olmasını 
sağlamak üzere tarifine, (hâmiline) sözü eklen
miştir. 

Madde 573 : Bu maddenin üçüncü fıkrasında 
mahkemenin diğer dâvalarda olduğu gibi tam bir 
kanaate varması aranmayıp senedin zilyedliği ve 
ziyaı hakkındaki iddiaları kuvvetle muhtemel 
gördüğü takdirde bu kanaati kâfi sayıp iptal ka
rarı vermesi gerektir. Mehaz olan İsviçre Ka
nununun 981 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında 
kullanılan sözlere uygun olarak bu fıkranın yazı
lışı değiştirilmiştir. 

Madde 598 : Bu maddenin kasdettiği hâmil 
bâzı şekil şartlarının gerçekleşmesi halinde ken
disinin poliçe sahibi sayılmasını kanunun kabul 
ettiği bir hâmildir. Halbuki bu hâmil hakikatte 
poliçeyi elinde bulundurmaya hakkı olmıyan bir 
kimse diğer tâbirle hakiki hâmil olmıyabilir. Bu 
itibarla poliçenin gerçekten hâmili olan kimseye 

mahsus olmak lâzımgelen' (hakiki hâmil) sözleri 
yerine (salahiyetli hâmil) sözlerinin konulması 
uygun görülmüş ve gerek bu madde, gerekse bu 
maddeyle ilgili diğer hükümlerdeki (hakiki hâ
mil) sözleri (salahiyetli hâmil) olarak değiştiril
miştir. 

Madde 599 : Bu maddenin hükümleri mutlak 
yazılmış olmakla beraber ciro yoliyle yapılan de
virler hakkında tatbik olunur. 593 ncü maddenin 
ikinci fıkrası veya 602 nci maddenin birinci fık
rası hükmünce veya devredenin sarih olarak ifa
de edilmiş iradesi uyarınca devrin ancak alacağın 
temliki yoliyle yapıldığı hallerde bu madde hük
mü tatbik olunamaz, fakat Borçlar Kanununun 
167 nci maddesi hükümleri tatbik olunur. Kanu
nun tatbikatında bu cihetin gereği gibi belirtil
mesi maksadiyle mehaz metnine aykırı olarak 
ikiûd bir fıkra ilâve edilmesi ve alacağın temli
ki şeklindeki devirlerin bu madde hükmünden 
müstesna olduğunun gösterilmesi uygun görül
müştür. 

Madde 633 : Protestonun usulüne uygun ola
rak tanzim edilmemesi halinde dahi muteber ol
duğu göz önünde tutulunca, yanlış muamele yap
mış olan notere inzibati ceza verilmesi mümkün 
olup olmadığı tereddütlere meydan verebilece
ğinden protestonun muteber olmasına rağmen ka
nuna uygun olmıyan şekilde protesto tanzim et
miş olan noterin inzibati bakımdan cezalandırıla-
bileceğine işaret etmek üzere maddeye ikinci fık
ra ilâve edilmiştir. 

Madde 638 : Birinci bentte söz konusu edilen 
para, poliçenin sadece bedeli olmayıp 637 nci 
maddede anılan paraların tamamı olduğundan bu 
bent hükmü, bu durumu hemen anlatacak şekil
de ve mehaza uygun olarak yazılmıştır. 

Madde 644 : Bu madde mehazı İsviçre Kanu
nunun 1052 nci maddesi hükmüne tamamiyle uy
gun ve kolaylıkla anlaşılabilecek şekilde yeniden 
kaleme alınmıştır. 

Poliçe 

Madde 655 : Bu maddenin mehazı olan İs
viçre Kanununun 1083 ncü maddesinin ikinci 
fıkrasında numaraların senedin metnine yazıla
cağı derpiş edilmiş olduğu halde tasarı metnine 
bu cihet intikal etmemiştir. Milletlerarası an
laşmanın 64 ncü maddesinin ikinci fıkra sın d a 
da aynı hüküm vardır. Bu itibarla fıkraya çok 
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mühim olan bu esası anlatacak bir şekil veril
miştir. 

Üçüncü fıkranın mehazı olan İsviçre Kanu
nunun 1063 neü maddesinin 3 neü fıkrası ve 
Milletlerarası mukavele metninin 64 neü mad
desinin 3 neü fıkrası hükmünce hâmilin ciran
tasına poliçenin birçok nüshalarının verilmesi 
için başvurduğu takdirde onun durumu kentli 
cirantasına bildirmesi ve böylece neticede bu 
istekten keşidecinin haberdar edilmesi mecbu
ridir. Tasarı metninde bu mecburiyet yeter de
recede belirtilmiş olmadığından 3 neü fıkranın 
*2 nci cümlesi bunu açıkça anlatacak bir şekle 
konulmuştur. 

Madde 657 ve 659 : Beşyüz doksan sekizinci 
maddede açıklanan sebeplerden dolayı (hakiki 
hâmil) sözü (salahiyetli hâmil) olarak değişti
rilmiştir. 

Madde 660 : Bu maddedeki değişiklikten 
kasıt, sahtelik şeklindeki değişiklik olduğundan 
maddenin ilk kısmı bunu açıkça anlatacak şe
kilde ve «değiştirildiği» yerine «tahrif edildiği» 
sözleri konularak değiştirilmiştir. 

Madde 661 : Üçüncü fıkradaki müruruzama
nın başlangıcı Milletlerarası mukavelenin 70 nci 
maddesinin 3 neü fıkrası hükmüne ve mehaz 
olan İsviçre Kanununun 1069 ncu maddesinin 
üçüncü fıkrasındaki hükme uygun olarak dü
zeltilmiştir. Çünkü Millerlerarası anlaşma ve 
mehaz metnine göre poliçeden doğan alacağın 
ilamsız icra yoliyle takibi, bir cirantanın diğer 
cirantaya karşı açacağı dâvanın müruruza
manına başlangıç olan sebeplerden sayılmamış
tır. Milletlerarası anlaşmanın bu hükmü milli 
kanunlarca değiştirilmesi mümkün bulur m ıy an 
hükümlerden olduğundan poliçe hukuku gibi Mil
letlerarası sahada pek mühim olan bir hukuk 
sisteminde Milletlerarası anlaşma hükmüne 
aykırı bir esasın kabul edilmiş olması memleke
timizin iktisadi menfaatlerine aykırıdır. Bu iti
barla ilamsız icra takibinin dahi cirantanın ci
rantaya karşı açacağı dâva müruruzamanına 
başlangıç olacağı şeklindeki hüküm silinmiştir. 
Burada söz konusu edilen mesele, cirantanın 
cirantaya veya keşideciye karşı açacağı dâvanın 
müruruzamanının başlangıcını tâyin etmekten 
ibaret bulunması itibariyle 662 nci maddede mü
ruruzamanı kesen sebepler arasında icra taki
binin gösterilmiş bulunması bununla tezat teşki! 
etmez. Çünkü müruruzamanın kesilmesi mesele

siyle işlemeye başlaması meselesinin aynı hü
kümlere tâbi olmasını gerektiren hiçbir hukuki 
kaide yoktur. 

Madde 670 : Bu madde mehazı olan İsviçre 
Borçlar Kanununun 1073 neü maddesine göre 
düzeltilmiş ve bu bakımdan ikinci fıkradaki 
(taraflar dinlenmeksizin) sözleri çıkarılmıştır. 

Mehazde hâkimin ödeme yasağını re'sen kal
dıracağı ve bunu muhataba tebliğ edeceği yazılı 
değildir. Hâkime re'sen bu şekilde bir hareket 
vazifesi yüklemek ve hare ve masrafa tâbi olan 
tebligat işini re'sen yaptırmak doğru değildir 
ve bunu haklı gösteren bir sebep de yoktur. Bu 
itibarla metinden (re'sen) SÖZÜ ile tebligata 
aidolaıı hüküm de çıkarılmıştır. 

Madde 675 : 670 nci maddedeki değişiklik
lerle hemahenk olarak bu madde dahi değiştiril
miştir ve İsviçre metnine tamamen uygun bir 
şekle konulmuştur. 

Madde 677 : Mehazı olan İsviçre Borçlar Ka
nununun 1080 nci maddesinin Almanca metnine 
uygun hale getirilmesi maksadiyle ikinci fıkra
nın başındaki (akçesi) sözü çizilmiştir. Böylece 
hüküm maksadı tamamiyle anlatacak bir şekle 
konulmuştur. 

Madde 685 : Mehazı olan İsviçre Borçlar Ka
nununun 1093 neü maddesine uygun hale geti
rilmiştir, 

Bono veya emre muharrer senet 

Madde 688 : Ticaret âleminde konuşma sıra
sında emre muharrer senede (bono) denilmekte 
ise de bu senetlerin yazılışı sırasında ve basıl
mış senet örneklerinde (emre muharrer senet) 
tâbiri kullanılmakta olduğundan gerek (bono) 
gerek (emre muharrer senet) sözleri aynı dere
cede kanuni ıstılah olmak durumunda bulunduk
larından, metne ve kısım başlığına ( emre muhar
rer senet) sözleri de ilâve edilmiştir. 

Çek 

Madde 694 : Çekler, mer'i hükümlere göre 
Damga Resminden muaf olduğundan tatbikatta 
birtakım vergi hilelerine başvurulmaktadır. Bun
ları önlemek maksadiyle muteber olmıyan bir 
çekin Damga Resmi bakımından dahi çek sayıl
mayacağım belirtmek üzere 694 neü maddeye 
üçüncü fıkra ilâve edilmiştir. 
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Madde 702 : Beş yüz doksan sekizinci madde 

için yazılan mucip sebeplerde açıklandığı üzere 
bu maddedeki (hakiki hâmil) sözü de (salahiyet
li hâmil) olarak değiştirilmiştir. 

Madde 726 : Maddenin ikinci fıkrasındaki 
müruruzamanın başlangıcı olarak gösterilen icra 
takibi hakkındaki hüküm yani (veya takip .vo
liyle) sözü, 661 nci maddedeki değişikliğin ge
rektiriri sebepleri bu madde için de doğru oldu
ğu cihetle, kaldırılmıştır. 

Madde 756 : Bu maddenin birinci fıkrası 
mer'i kanunun 812 nci maddesinden alınmıştır 
ki, orada rchnedilmiş malın, rehni ticari hüküm
lerine, yani mer'i kanunun 767 - 768 nci mad
delerindeki hususi paraya çevirme usulüne göre 
satılacağı derpiş edilmiştir. Satış kararının katî 
vê  muvakkat olması noktaları o hükümler ara
sında geçmektedir. Halbuki o hükümler tasarı
ya alınmış olmadığından rehnin paraya çevril
mesi ancak îcra ve îflâs Kanununun 145 ve son
raki maddeleri hükümleri uyarınca yapılacak
tır ki, bu hükümler arasında da katî veya mu
vakkat paraya çevirme kararı diye bir karar yok
tur ve paranın ne zaman rehinli alacaklıya ve
rileceği îcra ve iflâs Kanuniyle tâyin edilmiş 
bulunmaktadır. Bu bakımdan tasarının sistemin
de yeri olniıyan ikinci fıkranın ikinci cümlesinin 
çizilmesi uygun görülmüştür. 

Taşıma işleri ve taşıma senedi 

Madde 765 : Taraflar arasındaki akit hük
münce vazifesi, malları taşınmak üzere taşıyıcı
ya teslim etmekle sona ermiş bulunmıyan yani 
malları varma yerinde gönderilene teslim etmeyi 
de üzerine almış olan ve taraflar arasındaki akit 
hükümlerince her hangi bir taşıyıcı durumuna 
girmiş olmıyan bir taşıma komüsyoncusunun işi, 
mesuliyeti hususi hükümlerle daraltılmış olan 
bir taşıyıcıya yaptırmış olması halinde ve yine 
taşıyıcının, taşıma işini mesuliyeti hususi hü
kümlerle daraltılmış bulunan bir taşıma işlet
mesine yaptırmış olması halinde kendisinin an
cak o işletme derecesinde yani hafif şekilde me
sul tutulması hakkaniyete aykırı birtakım neti
celer doğurmaktadır. Halbuki, taşıma işleri ko-
müsyoncusu veya taşıyıcı aradaki taşıyıcıdan 
zararın tamamını alamaması neticesinde uğı-3-
yacağı zararı sigortaya başvurarak kapatmak 
imkânına sahip bulunduğu halde ve bilhassa 

abonman şeklindeki sigortalarla bunu kolayca 
yapması mümkün olduğu halde malları taşınan
lar için aynı yola gitmek ağır birtakım külfet
ler şeklinde tecelli etmektedir ve umumiyetle 
bu kimselerin seviyeleri böyle tedbirlerin icap
larını yerine getirmeye de müsait değildir. Bu 
bakımdan zıt menfaatleri adalete uygun şekil
de uzlaştırmak maksadiyle taşıyıcının veya ko-
müsyoncunun taşıma işini hususi hükümlere tâ
bi bir müesseseye gördürmüş olduğu hallerde 
dahi taşıtana ve gönderilene karşı mesuliyetinin 
değişmiyeceği esası kabul edilmiş ve 765 nci 
madde metni buna göre kaleme alınmıştır. 

Madde 766 : Bu maddenin birinci fıkrası 
Türk Borçlar Kanununun 446 ncı maddesinin 
birinci fıkrasından alınmıştır. Halbuki mer'i 
Ticaret Kanununun hükümlerine uygun olarak 
tasarının 781 nci maddesinin birinci cümlesinde 
de mesuliyeti daraltan veya kaldıran şartların 
bâtıl olduğu esası yalnız devletten izin almış 
bulunan taşıma işletmelerine münhasır olarak 
değil, fakat, umumi bir esas olarak kabul edil
miş bulunmaktadır. Nihayet mal taşınmasında 
bile caiz görülmiyen bir mesuliyetten kurtul
ma veya mesuliyeti hafifletme şartı, hukuki ni
zamın en büyük değeri olan insan hayatının 
ve cismani tamamiyetinin söz konusu olduğu 
yolcu taşıma aktinde evleviyetle caiz görülme
mek lâzımgelirken mer'i kanunun 930 ncu mad
desinde buna ait bir hüküm bulunmaması ka
nun sisteminde mühim bir boşluk ve tenakuz 
teşkil etmesi itibariyle mer'i kanunun 930 ncu 
maddesine karşılık olan tasarının 806 ncı mad
desinde tanzim edilen mesuliyet hükmünün da
hi akidle bertaraf edilemiyeceği veya hafifleti-
lemiyeceği esasının tasarıda kabul edilmesi za
ruridir. Bütün bu ihtiyaçları karşılamak ve lü
zumsuz tekrarlardan kaçınmak ve faaliyetleri 
hükümetin iznine bağlı bulunan taşıma işletme
lerinin dahi bu hükmün şümulüne girdiğini hiç
bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirt
mek üzere 766 ncı madde kaleme alınmıştır. 
Bu maddedeki umumi hüküm karşısında tasarı
nın 731 nci maddesinin ilk cümlesinin (Aksine 
konulan şartlar bâtıldır) sözleri çıkarılmıştır. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükmü Borçlar 
Kanununun 19 ncu maddesinde ifadesini bulan 
akitler serbestisi esasının tatbiki halinden iba
ret olduğundan Borçlar Kanununun 446 ncı 
maddecinin ikinci fıkranındın «iman re kuno-



nun âmir hükümlerine aykırı bulunmıyan şart
ların mukaveleye konulabileceği yollu olan bu 
hüküm lüzumsuz görülmüş ve bu itibarla metin
den çıkarılmıştır. 

Metinde kullanılan (... neticesini doğuran) 
sözleriyle, şartın konulmasındaki kasdm aran
masına lüzum olmaksızın bâtıl sayılacağı ve ke
za şartın doğrudan doğruya veya dolayısiyle 
yani dolanbaçh yoldan taşıyıcının mesuliyetini 
daralttığı veya kaldırdığı cihetine bakılmaksı
zın bâtıl sayılacağı anlatılmak istenilmiştir. 

Madde 767 : Bu maddenin 4 ncü fıkrası 
mer'i Ticaret Kanununun 889 ncu maddesinde 
mevcut değildir. Bu hüküm İsviçre Borçlar Ka
nununun 454 ncü ve Türk Borçlar Kanununun 
445 nci maddesinin ikinci fıkrasından alınmış
tır. Fakat, hakkın istenmesi mefhumu madde
nin anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu itibar
la burada hakkın dâva veya takipden gayri bir 
yolla istenmesinin kasdedilmiş olduğu belirtil
mek ve aynı zamanda ispat bakımından doğa
bilecek güçlükleri önlemek maksadiyle hakkın 
ancak telgraf, taahhütlü mektupla veya pro
testo ile istenilmesi halinde bu fıkra hükmünün 
tatbik olunabileceği esasının kabulü uygun gö
rülmüş ve fıkra bu şekilde yazılmıştır. Bu hü
küm karşısında sözle hakkın istenmiş olması bu 
fıkra bakımından hukuki değeri haiz değildir, 
yani isteme şekline aidolan şart neticesi itiba
riyle muteberlik şartı mahiyetini kazanmakta
dır ve böylece şahit dinletmek ve yemin tevcih 
etmek gibi muamelelere ihtiyaç kalmamaktadır. 
Esasen tatbikatta bu kabîl beyanların taahhüt
lü mektupla, telgrafla veya protesto ile yapıl
ması da ticari itiyatlar arasındadır. Maddenin 
son fıkrası maksadı daha kolay anlatacak şekil
de yazılmıştır ki, bu şekil bugünkü kanunun 
889 ncu maddesinin son fıkrasının yazılışına da 
mâna itibariyle uygundur. 

Mallara zarar gelmesi halinde bu zararın 
taşıyıcının kasdı veya ağır kusurunun neticesi 
olduğu takdirde hâdisede tazminat dâvasının 
bir senelik müruruzamana tâbi olması uygun gö
rülmemiş olmasına ve bir kimsenin hayati veya 
cismani tamamiyetinin kanun bakımından her 
hangi bir maldan daha değerli bir koruma ko
nusu teşkil etmesine göre aynı esasın yolcu ta
şıma akitlerinde meydana gelen kazalar netice
sinde doğan zararlarda da erleviyetle lüzumlu 
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görüldüğü cihetle maddenin beşinci fıkrası bu 
ihtiyacı karşılıyacak şekilde değiştirilmiştir. 

6085 sayılı Kara Yolları Trafik Kanununun 
tatbik edildiği yerlerde taşıyıcıya karşı eğer 
taşıyıcı vasıtayı kendisi kullanıyorsa doğrudan 
doğruya, kendisi kullanmıyorsa Borçlar Kanu
nunun 100 ncü maddesi yoliyle 50 nci maddesi
nin tatbiki mümkündür. Bu itibarla hâdisede 
Trafik Kanununa göre açılan tazminat dâvası 
ile bu kanunun bu kısmının hükümleri uyarın
ca açılacak tazminat dâvaları telâhûk edecek 
demektir. Böyle bir halde davacının bu kanu
na veya Trafik Kanununa göre mevcudolan dâ
va haklarından birisini tercih etmesi müm
kündür ve kendisi Trafik Kanununa göre olan 
hakkını tercih ettiği takdirde, dâvasına bu mad
dedeki müruruzaman hükümleri değil, o kanu
nun 50 nci maddesindeki müruruzaman hüküm
leri tatbik olunacaktır. Bu ciheti metinde belirt
mek, her iki kanun hükümlerinin tatbikini kolay
laştırmak bakımından yerinde görüldüğünden, 
maddeye son fıkra olarak Trafik Kanununun 50 
nci maddesindeki müruruzaman hükmünün mah
fuz bulunduğu hükmü eklenmiştir. 

Eşya tamna 

Madde 773 : Esas maksat (mücbir sebep) söz
leriyle kâfi derecede anlaşılmakta olduğundan 
ayrıca (fevkalâde bir hal) sözlerinin metinde 
kalmasına lüzum görülmiyerek çıkarılmıştır. 

Madde 774 : Bu maddedeki, (taraflardan bi
risine raci olmıyan fevkalâde bir hal veya müc
bir bir sebep) sözleri bir hâdisenin hem taraf
lardan birisi için kusur teşkil etmemesi ve hem 
de mücbir sebep ve fevkalâde bir hal mahiye
tinde bulunması mümkün imiş gibi bir zan uyan
dırmaktadır. Halbuki bundan kasıt, yolculuğun 
mümkün olmamasının taraflar için kusur teşkil 
etmiyen bir hâdisenin neticesi olmasıdır; bu iti-* 
barla madde, maksadı açıkça anlatmaya uygun 
şekilde yazılmıştır. Hükmün bu yazılışı Alman 
Ticaret Kanununun 428 m*.i maddenin 2 nci fık
rasının birinci cümlesi hükmüne benziyen bir 
mahiyet arz etmektedir. 

Madde 777 : 774 ncü maddenin yazılşmm de
ğiştirilmesi için gösterilen sebepler bu maddede
ki değişiklik için dahi yerindedir. 

Madde 782 : Tasarının bu maddesi 781 nci 
maddesinin birinci fıkrasındaki hükmün bir km-
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minin tekrarı mahiyetinde bulunduğundan çıka
rılmış ve onun yerine taşıyıcının kullandığı kim
selerin kusurlarının kendi kusurları hükmünde 
bulunduğu yollu hüküm konulmuştur. Bu hük
mün gayesi Borçlar Kanununun 100 neü mad
desinin ikinci fıkrasının verdiği haktan taşıyıcı
ların istifade ederek mesuliyetlerini bertaraf et
melerini ve dolayısiyle kanunun 781 nci madde
sinin ilk fıkrasındaki ve 766 nci maddesindeki 
âmir hükümden zararların yardımcı şahısların 
fiilinden doğması halinde (ki bugünkü iş haya
tının icabı zararlar taşıyıcının kendisinin fiilin
den değil, hemen daima onun adamlarının fiilin
den doğmaktadır.) kendilerini kurtarabilmeleri
ni önlemektedir. Bu hükmün konulmuş olması 
sebebiyle 784 neü maddedeki (kendisine yardım 
edenlerin) sözlerinin çıkarılması lâzımgelmiştir. 

Madde 784 : 782 nci maddenin gerektiriei se
beplerinde belirtilen âmil dolayısiyle bu madde
deki yardım edenlere ait cümle çıkarılmıştır, 
aradaki taşıyıcıların kusurlarının da esas taşıyı
cının kusuru ile aynı hükümde tutulması ve böy
lece onların kusurlarından dolayı taşıyıcının 
kendisini mesuliyetten kurtaracak hükümler ko
yarak 781 nci ve 766 nci maddelerdeki âmir hü
kümleri taşıyıcının bertaraf edebilmesi ihtima
lini önlemek üzere onun ara taşıyıcıların kusu
rundan tıpkı kendi kusuru gibi mesul bulundu
ğu esası kabul edilmiş ve 784 neü madde buna 
göre yazılmıştır. 

Madde 785 ve 786 : Zıya halinde ödenecek 
tazminat kaide olarak kanunun gösterdiği şekil
de hesaplanır. Bunda da üç ihtimal \ ardır. Bun
lar : Değerin taşıma senedine yazılmış olması, 
taşıma senedine yazılmış olmamakla beraber 
gönderen tarafından bildirilmiş ve taşıyıcı ta
rafından kabul edilmiş olması ve nihayet malın 
nev'i ve mahiyeti bildirilmekle beraber değerin 
bildirilmemiş olması ihtimalleridir. 785 nci mad
denin ilk fıkrasiyle 786 nci maddenin birinci 
fıkrasının birinci cümlesi bu ihtimalleri bir ba
kışta gösterecek şekilde ve bir de tazminatın bu 
değerlere münhasır olduğunu anlatacak tarzda 
yeniden kaleme alınmıştır. Bundan başka zıya-
m piyasa değerine göre tazmini halinde zıya do-
lâyisiyle yapılmamış olan birtakım masraflar 
(gümrük resimleri, taşıma ücretleri ve saire gibi) 
piyasa değerine dâhil olduğu halde davacının 
zarının teşkil etmezler. Bunların piyasa değerin
den düşülmesi tazminat mefhumunun icabıdır, 

bu itibarla tasarının 1112 nci maddesinde navlun 
mukavelesinde tesbit edilen esasa da uygun ola
rak bu masrafların tazminattan düşüleceği hük
mü kabul edilmiştir. Bu hüküm Alman Ticaıvi 
Kanununun 430 ncu maddesinin birinci fıkrası
nın son cümlesi hükmüne de uygundur. 

Nihayet 786 nci maddenin ikinci fıkrasının 
son cümlesi hem 785 hem de 786 nci maddedeki 
hallerde ağır kusur ve hile bulunduğu takdirde 
taşıyıcının tam tazminat ile mesul bulunduğunu 
belirtecek şekilde kaleme alınmıştır. 

Yolcu taşıma 

Madde 799. : Yolculuk başlamazdan önce ak-
din ölüm, hastalık ve bunlara benzer mücbir bir on -
gelden dolayı hükümsüz kalması halinde dahi pe
şin ödenmiş bulunan taşıma ücretinin geriveriî-
mesi lâzımdır. Fakat bu cihet bu bentte açıklan
madığı halde dördüncü bentte açıklanmıştır ve 
buna benzer bir hüküm beşinci maddede de geç
mektedir; bu her üç bentte derpiş edilen şekilde 
akdin sona ermesi halinde mevcut olan hükmün 
yani peşin ücretin geri alınacağı hükmünün ayrı 
bir bentte yazılması uygun görülmüştür; bundan 
başka dördüncü bentte mevcut olan hükmün 
üçüncü bentte mevcut olmaması kanun tefsirinde 
birtakım tereddütleri ve üçüncü bentteki halde 
peşin ödenmiş ücretin geriverilmemesini kanunun 
kabul etmiş olduğu yollu iddialara sebebiyet ve 
rebileceğinden bu üçüncü bentteki eksiğin açık 
hükümle tamamlanması yerinde görülmüştür. 

Bu maddenin dördüncü bendinde fevkalâde 
hal veya mücbir sebepten kasıt, taşıma vasıtala-
riyle ilgili olan ve taşıyıcı için kusur teşkil etmı-
yen hallerdir. Buna rağmen iki hukuki mefhu
mun maddeye konulmuş olması tefsirinde zorlu1; 
doğurabileceğinden hem bu zorluğu bertaraf et
mek hem de hükmün yazılışını 781 nci maddenin 
birinci fıkrasının birinci bendi ve 774, 777 ve 
800 neü maddelerin yazılışı ile ahenkli bir hale 
getirmek üzere yazılış değiştirilmiştir. 

Madde 800. : 799 ncu maddenin 4 neü bendi
nin yazılışının değiştirilmesi hakkında gösteri
len gerektiriei sebepler bu maddenin üçüncü ben
dindeki değiştirme hakkında da doğrudur. 

Madde 80!l. : Karayollarında yapılan yolcu
luklarda, vasıta sahipleri vasıtanın kalkması için 
bildirdikleri saatlerde vasıtayı kaldırmamakta 
ve böylece birçok kimseleri müşkül duruma ve 



âös — 
büyük zararlara sokmakta, bu hal vasıta sahiple
riyle yolcular arasında devamlı münakaşalara 
ve tatsız hâdiselere sebebiyet vermektedir. Bu 
itibarla gecikmeden doğan zararın ispatındaki 
güçlük de göz önünde tutularak, gecikme halin
de bir kanuni maktu tazminat ödetilmesi uygun 
görülmüş ve böylece birtakım yolcular da vasıta 
sahiplerinin yahut şoförlerinin ellerinde âdeta 
birer oyuncak haline gelmeleri önlenmiş olacak
tır. Bu döşünce ile birinci fıkradan sonra mad
deye yeni bir fıkra ilâve edilmiş ve maddedeki 
ikinci fıkra, üçüncü fıkra haline gelmiştir. 

Üçüncü fıkra hükmü, gecikmenin taşıyıcının 
kusurundan ileri gelmiyen halleri hedef tutma
sı itibariyle metindeki (fevkalâde) sözü lüzum
suz görüldüğünden çizilmiştir. 

Madde 802 : Mukaveleden cayma demek, 
akit hükümlerini tamamiyle ortadan kaldırma 
demektir ki, bu halde ancak Borçlar Kanunu
nun 108 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükmün
ce akdin hükümsüzlüğünden doğan zararın taz
mini yani menfi tazminat istenebilir. Halbuki 
birinci fıkradaki kasıt yolcunun akdin yerine 
getirilmemesinden dolayı uğradığı zararlara 
karşılık olan tazminattır ki, bu da ancak Borç
lar Kanununun 106 nci maddesinin ikinci fıkra
sının ikinci cümlesinde bildirildiği üzere akdin 
.yerine getirilmesinden vazgeçilmiş olduğunun 
bildirilmesi halinde mümkündür. Birinci fıkra 
hükmünün hem konuluş maksadına, hem de 
Borçlar Kanununun sözü edilen hükmüne uygun 
bir hale getirilmesi için (mukaveleden cayma
ya) sözleri yerine (akdin ifasından vazgeç
meye) sözleri konulmuştur. 

Madde 804 : Hâdisede tatbiki gerekli mad
deler arasında nadir hallerde de olsa 785 nci 
madde dahi bulunacağından ve bilhassa 786 da 
bulunan hüküm 785 nci maddeye konulmuş ol
duğundan atfın tamamlanması zaruri görülmüş
tür. 

Madde 806 : Yolç^ı taşıma akdi de mal taşı
ma akdi gibi taşıcıya birtakım borçlar yükler. 
Bunlardan en mühimi, yolcuları gidecekleri ye
re sağ ve salim olarak ulaştırmak borcudur. Bu 
borç eşyayı kırılmadan, dökülmeden taşıyıp 
gönderilene teslim etmek borcunun mütenazırı
dır. Halbuki mer'i kanunun 930 ncu maddesin
de kabul edilen mesuliyet esası eşya taşıma ak
dinde 904 ncü madde hükmiyle kabul edilen 

mesuliyet esasından farklıdır. Eşya taşımada 
gönderen veya gönderilen taşıyıcıdan tazminat 
istiyebilmek için onun kusurunu ispat ile mü
kellef olmayıp bütün akdî tazminatlarda ol
duğu gibi tazminat borcundan kurtulmak için 
taşıyıcı kendi kusursuzluğunu ispat ile mü
kelleftir. Mer'i kanunun 930 ncu maddesinde 
ise akde aykırı hareketten doğan bir tazminat 
dâvası söz konusu değilmişcesine davacının 
yani kazaya uğrıyanm taşıyıcının kusurunu is
pat etmesi aranmaktadır. Bu bakımdan malı 
zıyaa uğrıyan bir kimse taşıyıcıdan daha ko-
laklıkla tazminat alabildiği halde hukuki ba
kımdan maldan daha üstün değerde bir varlık 
olan cismani tamamiyeti halele uğrıyan bir kim
se, bundan doğan zararların karşılığı olan taz
minatı alabilmek için daha zor bir durumda bu
lunmaktadır. Halbuki cismani varlığın, insan 
hayatının ve cismani tamamiyetinin maldan da
ha fazla hukuki himayeye mazhar kılınması 
bütün kanunların kabul ettiği ana esaslardan
dır. Bu durum mer'i kanunun 928 nci maddesi
nin ikinci fıkrasındaki atıf dolayısiyle yolcunun 
bagajı için mal taşıma akdinden doğan tazmi
nat hükümleri tatbik edileceği cihetle yolcu cis
mani zararından dolayı tazminat almakta ku
surun ispatının her zaman kolay olmaması dola
yısiyle büyük zorluklara uğradığı halde malı 
için kolaylıkla tazminat alabilecektir ki bu du
rumdaki gayritabiîlik hiçbir zaman doğru gö
rülemez ve bu hal bir kanun için mühim bir 
ahenksizlik ve eksiklik teşkil eder. Bundan baş
ka halen bâzı yerlerde meriyette bulunan Ka
rayolları trafik Kanununun 50 nci maddesinde 
trafik kazalarından doğan zararlardan taraf
lar arasında bir akit münasebeti bulunmaması 
dolayısiyle tazminatın ancak haksız fiil esasla
rına dayanabileceği hallerde dahi davacının ku-. 
suru ispat etmesi değil, fakat, dâvâlı sürücü ve
ya şoförün kusursuzluğunu ispat etmesini kabul 
ederek vasıta kazalarında tutulacak en doğru 
yolun ne olduğunu göstermiş bulunmaktadır. 
Mer'i kanunun 930 ncu maddesi hükmü adı ge
çen kanunun 50 nci maddesiyle de bir ahenk
sizlik teşkil etmektedir. Nihayet, Fransız mah
keme içtihadları ile yolcu taşıma akitlerinde 
de mal taşıma akitlerindeki prensibin yani ta
şıyıcının kusursuz olduğunu ispat etmesi lâzım-
geldiği prensibinin kabul edilmiş bulunması 
(1946. Code de eommeree. Dalloz Madde 103 
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numara 2 ve 3 teki Fransız Temyiz Mahkemesi 
içtihadlariyle) ve hususi hüküm bulunmıyan 
hallerde isviçre 'de yolcu taşıma akitlerine vekâ
let hükümleri tatbik edildiğinden vekil duru
munda olan yolcu taşıyıcının tazminat borcunun 
akdî tazminat prensiplerine tâbi tutulmuş bu
lunması dahi yolcu taşıma akitlerindeki tazmi
natların mer'i kanunda olduğu gibi haksız fiil
den doğan tazminatların tâbi olduğu esasa tâ
bi tutulmasının hukuki veya iktisadi bakımdan 
bir zaruret teşkil etmediğini ispat etmektedir. 
Bu itibarla tasarının bu maddesindeki mer'i 
kanuna uygun prensip değiştirilerek akde ay
kırı hareketlerden doğan tazminatlardaki pren
sip kabul edilmiş ve buna mesnedolarak taşıyı
cının en mühim borcu olan yolcuyu sağ ve sa
lim ulaştırma borcu, metne yazılmıştır. 

Burada halledilmesi lâzımgelen mühim bir 
mesele daha vardır; o da yolcunun kaza netice
sinde ölmesi sebebiyle onun yardımından mah
rum kalan kimselerin Borçlar Kanununun 45 
nci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce işeye
bilecekleri tazminatın akdî tazminat hükümle
rine tâbi olmamasından doğan adaletsizliktir. 
Gerçekten yolcunun kaza sırasında ölmesiyle ta
raflar arasındaki akit sona ermekte ve yar
dımdan mahrum kalanlar ancak haksız fiil hü
kümlerine göre hak isteme durumuna girmek-

'tedirler. Ekseriya ufak çocuklar veya kimsesiz 
kalan yaşlı insanların mâruz kaldıkları felâke
tin neticelerini hafifletebilmek için ellerinde bu
lunan mahdut imkânlar onları dâvâlının kusu
runu isbat etmeğe muktedir kılmamakta ve 
böylece mağdur duruma düşmektedirler. Çün
kü ölüm dolayisiyle kendilerine akidden doğan 
herhangi bir tazminat hakkı geçmiş olmadığı 
cihetle zararlarını akdî tazminatların tâbi oldu
ğu prensiplere dayanarak karşılayamamakta
dırlar. Bu adaletsizliği ancak tesis yoliyle ön
lemek mümkündür. Bu itibarla maddeye yar
dımdan mahrum kalanların dahi akit hükümle
rince tazminat isteyebilecekleri ve bu tazminatı 
istemeleri için taşıyıcının kusurunu ispata muh-
tacolmadıkları esaslarını tesbit eden bir şekil 
verilmiştir. 

Mânevi tazminata gelince : Bunun için ay
rıca hüküm koymaya lüzum yoktur. Çünkü Borç
lar Kanununun 98 nci maddesinin ikinci fıkra

sı yoliyle aynı kanunun cismani zarar halindeki ma
ttan tazminattı ilifkin olan 47 nci maddeai v« 

maddi zarar halindeki mânevi tazminata iliş* 
kin bulunan 49 ncu maddesi akde aykırı hare
ket neticesinde meydana gelen ıstıraplara kar
şılık teşkil eden mânevi tazminatlara da mes
net teşkil edebilmektedir. Bu itibarla gerek 
yolcunun kendisinin kaza yüzünden çektiği 
elemler karşılığında gerekse onun kaza netice
sinde ölümü ile yardımından mahrum kalanla
rın çektiği ıstıraplar karşılığında Borçlar Ka
nunun az önce adı anılan maddeleri hükmünce 
mânevi tazminata hükmedilebilir. 

Memleketimizde çok gelişmiş olan ve günden 
güne de gelişmeye elverişli bulunan otobüslerle 
yolcu taşıma işlerinde, otobüs işletenler veya 
şoförleri veya otobüsün hareketini veya dur
durulmasını şoföre emretmeğe salahiyetli bulu
nan işletme sahibinin adamları yolcuları birta
kım hareketleriyle çok zor durumlara sokmakta 
ve bundan tadsız birtakım münakaşalar doğ
makta ve yolcular birçok hallerde işletme 
adamlarının arzularına göre harekete mecbur tu-
tulmakta ve hattâ vasıtanın belli saatten önce kal
dırılarak yolcunun yetişmemesine ve vasıtayı ka
çırmasına sebebiyet verildiği dahi görülmektedir. 
Nihayet devamlı olarak yolcu taşıyan bu vasıta
larda memleketimizde köylerde hemen hemen ilâç 
ve saire, bulmak imkânsızlığı ve şehir ve kasaba
ların, birçok bölgelerde sık olmayışı göz önünde 
tutulunca ilk yardım için hazır bulundurulması 
lâzımgelen sıhhi malzeme ve ilâçların bulundu
rulmaması da yolcular için birtakım zararlı du
rumlar meydana getirmektedir. Bütün bu haller
de işletme sahibinin, yolcunun ispatı çok kere zor 
olan zararı yerine -kanuni bir maktu tazminata 
mahkûm edilmesinin kabul olunması ve bu esas
lara riayetin ayrıca cezai müeyyide altına alın
ması ve böylece polisin tesirli surette derhal du
ruma el atarak yolcuların menfaatlerine uygun 
hal şeklinin bulunması imkânının sağlanması 
memleket ihtiyaçlarına uygun bir tedbir olarak 
düşünülmüş ve üçüncü ve dördüncü fıkra hü
kümleri bu esaslara göre faleme alınmıştır. 

Taşıma işleri komüsyonculuğu 

Madde 809 : Komüsyoncu taşıyıcıya karşı 
kendi kusurundan dolayı tazminat isteme hakkı
nı kaybetmiş ise bunu ileri sürerek kendi müvek
kiline tazminat vermekten kaçmamaz. Bu duru
mun saddee taşıyıcının 764 noü maddadt ytmk iş-
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letmelerden biri olması haline hasrı için hiçbir se
bep yoktur. Bu itibarla maddenin üçüncü fıkra
sı mutlak bir şekle konulmuştur. 

Madde 814 : Komüsyoncu kendi adına ilmü
haber verebilir. Çünkü 770 nci madde hükmün
den ve mer'i kanunun hükmünden anlaşıldığı 
üzere ilmühaberi nakliyeci verir. Fakat onun ken
di adına taşıma senedi vermesi düşünülemez. 
Çünkü bu senedin gönderen tarafından tanzim 
edilmesi gerektir (tasarı '768 nci madde) ve yine 
bu senedin bir nüshasının gönderen tarafından 
imza edilip taşıyıcıya verilmesi ve ikinci nüsha
sının taşıyıcı tarafından imza edilerek göndere
ne geriverilmesi tasarının 771 nci maddesi ica
bıdır. Bu bakımdan ikinci fıkranın taşıma sene
dine ilişkin olan hükmü bu senedin tanzimi, im
zalanması hakkındaki hükümlerle (ki bu hüküm
ler mer'i kanunda da tasarıdakinin aynıdır) 
ahenkli bir hale konulmuştur ki böylece mer'i 
kanunun hükümleri arasındaki aksaklık da tasa
rıda giderilmiş bulunmaktadır. 

Bu madde hükümlerinin âmir mahiyette oldu
ğu yazılışından anlaşılmadığı cihetle bunu belirt
mek üzere üçüncü fıkra eklenmiştir. 

Madde 815 : Bu maddede tanzim edilen mües
sese, hak düşüren bir müddet değildir, müruru
zamandır. Halbuki madde hak düşüren bir müd
deti tanzim eder şekilde yazılmıştır. Bundan 
başka taşıma akdinde taraflar için aynı müruru
zaman müddeti kabul edildiği halde burada ko-
müsyoncunun alacaklarını on senelik müruruza
mana tâbi tutmak, müvekkilin alacaklarını ise da
ha kısa zamanda müruruzamana uğratmak hiç
bir mâkul sebebe dayanmaz. Bu bakımdan 767 nci 
madde hükümleriyle hemahenk olarak her iki ta
raf için bir senelik müruruzaman müddeti kabul 
edilmiştir. Bundan başka iki madde hükümleri 
birbirinin benzerleri olduğundan bu maddeden 
767 nci maddeye atif ile iktifa edilmiştir ve taşı
yıcı durumuna girmiş olmıyan komüsyoncuya 
karşı hem Trafik Kanununa dayanılarak hem de 
komüsyon akdi hükümlerine dayanılarak dâva 
açılması mümkün olamıyacağından yapılan 
atıfta Trafik Kanunundaki müruruzamanı mah-
fu* tutan fıkra istisna edilmiştir. 

Deniz ticareti 

Gemi 

Madde 816 : Maddedeki gemi tarifi, Denizde 

Can ve Mal Koruma hakkındaki 4922 sayılı Ka
nunun birinci maddesinden alınmıştır. Mezkûr 
kanundaki tarif ise 1894 tarihli (Merchant Ship-
ping Aet) m 472 jıci seksiyonunun bozuk bir 
tercümesinden ibarettir. Bir âmme kanunu olan 
4922 sayılı Kanunun kendi mevzuunu nazara 
alarak yapmış olduğu bir tarifin Deniz Ticaret 
Kanununda aynen iktibas edilmesine bir ihtiyaç 
ve zaruret yoktur. Deniz Ticaret Kanunumuz 
Alman hukukuna dayanması itibariyle Alman 
hukukunda ilim sahasında ve mahkeme içtihat-
lariyle tesbit edilmiş olan gemi mefhum ve tari
finin esas alınması kanunun bünyesi bakımın
dan daha elverişli görülmüş ve .816 nci maddenin 
birinci fıkrası yeniden kaleme alınmıştır. 

Maddenin ikinci fıkrasına gelince : Menfaat 
sağlamak tâbiri yerine bugünkü kanunda mevcut 
ve tatbikatta da alışılmış bulunan ve bilhassa 
mefhum itibariyle de bundan farkı olmıyan 
«Denizde kazanç elde etme» ifadesi tercih olun
muş ve böyle bir maksada tahsis edilmemiş ol
makla beraber fiilen denizde kazanç elde etme 
yolunda kullanılan gemilerin de ilmen ve huku-
kan ticaret gemisi olarak kabulü zaruri görüldü
ğünden ikinci fıkraya bu nokta da ilâve edilmiş
tir. 

Madde 817 : Maddedeki nizamnameler ve 
atıf iki bakımdan yerinde görülmediği için tay-
yedilmiştir. Şöyleki : 

Geminin denize elverişli olması; tekne başta 
gelmek üzere umumi donatım, makine, kazan, 
dümen gibi esas kısımları bakımından yapacağı 
yolculuğun deniz tehlikelerine karşı koyabilecek 
surette lüzumlu teknik vasıfları haiz olmasıdır. 
Daimî gelişme halinde bulunan denizcilik icap
larına ayak uydurması icabeden bu mefhumun 
idari mevzuata bağlanması yerinde görülmemiş
tir. Diğer cihetten idari makamların nizamname
ler gereğince verecekleri denize elverişlilik bel
geleri de bu hususta ancak bir karine teşkil ede
bilip donatanı daima mesuliyetten kurtaramaz. 
Halbuki maddenin bugünkü şekilde ipkası aksi 
telâkkiye veya hiç olmazsa tereddüde yol açabi
lecek mahiyettedir. 

Bundan başka denize elverişlilik mefhumu, 
nispî bir mefhumdur. Bunu ifade için madde
ye; «yapacağı yolculuğun» kaydı ilâve olunmuş ve 
tamamen anormal mahiyetteki tehlikelerin de 
hariç bulunduğu ayrıca tebarüz ettirilmiştir. 
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Madde 818 : «Eski haliyle yeni hali arasın

daki deniz farkı gözetilmeksizin» cümlesi «eski 
ve yeni farkı gözetilmeksizin» şeklinde düzeltil
miştir. Filhakika maddenin kasdı geminin tami
re muhtaç durumu ile tamirden sonraki duru
munda haiz olduğu kıymetler arasındaki farklar 
olmayıp, tamir neticesinde iktisabeylediği, tami
re muhtaeolmazdan evvelki durumuna nazaran 
fazla kıymetin nazara alınmasıdır. 

Madde 819 : Almanca aslına uygun hale ge
tirilmiştir. 

Bayrak 

Madde 823 ve 824 : Bu maddeler Türk bay
rağını çek*me hakkının şartları ile bunun müs
tesnalarını tâyin ve tesbit ettikleri halde hü
kümler birbirine karıştırılmıştır. Bu itibarla 
bayrak çekme.hakkının şartlarını tâyin eden 823 
neü maddenin birinci fıkrasiyle 824 ncü madde 
hükümleri bir araya getirilmiş, buna mukabil 
istisnaları tâyin eden madde 823 fıkra 2 ve 3 
hükümleri 824 ncü madde halinde yazılmıştır. 

Tasarı madde 824 bent 2 de sermayenin ya
rısından fazlasının Türklere aidolması şq,rtı rey 
ekseriyetinin Türk ortaklara aidolması şeklin
de değiştirilmiştir. Filhakika kanunun mak
sadı şirketin âkibetini tâyin salâhiyetinin Türk
lerin elinde bulunmasını temindir ki, bu da ser
maye ekseriyetiyle değil, rey ekseriyetiyle ta
hakkuk edebilir. 

Fmcümeninıiz tarafından 824 ncü madde ola
rak kaleme alman Hükümet ^aşarisinin 823 ncü 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına gelince; bu
rada istisııaen yabancı bayrak taşımasına izin 
verilen gemilerin bu iznin müddeti bitmedikçe 
veya izin kanuni sebeplerle yani maddede gös
terilen izin şartlarından birinin mevcudolmadı-
ğmm veyahut sonradan ortadan kalktığının 
anlaşılması üzerine geri alınmadıkça artık ge
minin Türk bayrağını çekemiyeceği hükmü ilâ
ve olunmuş ve Türk gemilerinin istisnaen ya
bancı bayrak çekmesine müsaade edilebilmesi 
için aranan şartlardan biri olan «gemi adamla
rının» yeterliği ve sayısı bakımından Türk mev
zuatı tatbik edilmek şartı «Türk mevzuatının 
kaptan ve gemi zabitleri hakkındaki hükümleri
ne riyaet edilmek» tarzında değiştirilmiştir. Fil
hakika metnin Almanca aslında da hüküm böy
ledir. 

Madde 825 : Madde bir Türk gemisinin bilâ-
hara bu vasfı kaybetmesi hallerini tanzim etmeyi 
istihdaf eylediği halde 824 ncü maddenin 3 ncü 
bendine yapılan atıf dolayısiyle yalnız donatma 
iştirakine matuf bir mahiyet ve mâna iktis'abet-
miştir. Gerek bu ahenksizliği izaie etmek gerek
se encümenimizce kaleme alman 824 ncü madde
nin 2 nci fıkrasında yazılı gemilerin Türk gemisi 
durumunda olduklarını tebarüz ettirmek maksa-
diyle madde yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 826 : Bundan evvelki maddelerle he-
mahenk bir hale getirilmiştir. (Yani 823 - 825 nci 
maddelerle); filhakika bir donatma iştirakinde 
geminin yarısından azma ecnebiler sahibolabile-
ceklerine göre bu hudut dâhilinde olan payların 
yabancılara geçmesi esasen bayrak hakkına mü
essir değildir. Bu sebepten dolayı 826 ncı madde
nin son fıkrasındaki üçte iki ekseriyetin de tat
bik kabiliyeti kalmamıştır. 

Madde 828 : Maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları bir 
Türk limanında yapılmış olan geminin diğer bir 
Türk limanına gitmesi halinde gemi tasdikname
sinin doğrudan doğruya sicil memurluğundan 
alınması mümkün olmasına göre üçüncü fıkra 
hükmünün çıkarılması ve ikinci fıkra hükmünün 
de yalnız yabancı memleket limanına gidecek ge
milere hasrı uygun görülmüştür. 

Her ne kadar 828 nci maddenin ikinci fıkrası 
hükmünce yabancı devlet veya onun vatandaşı he
sabına Türkiye'de yapılmakta olan gemilere bu ge
milerin mülkiyetinin teslim ile geçecek olduğu ve 
teslimin de yabancı memlekette yapılması lâzımgel-
diği hallerde 823 ncü madde hükmünce mülki
yet sebebiyle Türk bayrağının çekilmesi mümkün 
ise de taraflar arasında yapılan akit hükmünce 
mülkiyetin daha teslinmden önce yaptırana geç
mesi lâzımgelmesi ve buna rağmen geminin ya
bancı memleket limanında teslim edilmesinin ka
rarlaştırılmış olması hallerinde Türk limanından 
teslim yerine kadar olan saha için dahi bu gemi
nin 823 ncü madde hükmünce Türk bayrağı çek
mesi mümkün olmamasına rağmen geçici bir za
man için Türk bayrağı çekmesi menfaatler duru
muna uygun görüldüğünden 828 nci maddenin 
ikinci fıkrası işte bu haller için tatbiki zaruri bir 
hüküm, olarak kanunda kalmaktadır. Ve fıkra bü
tün bu cihetleri anlatabilecek şekilde yazılmıştır. 
Nitekim Alman Bayrak Kanununda da (madde 
10) buna benzer hüküm mevcuttur. Muvakkat za
man için verilecek bayrak çekme müsaadesi Dev-
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letler Umumi Hukuku bakımından devletler ara
sında ihtilâtları gerektirebilecek mahiyette ehem
miyetli bir tasarruf olduğu cihetle bunun Müna
kalât Vekilince yapılması uygun görülmüştür. 

Madde 830 : Bayrak şehadetnamesi verildiği 
sırada gemiye Türk maliki tarafından isim konul
ması mecburi olmadığı cihetle yabancı ismin da
hi tescil sırasında Münakalât Vekilinin izni ol
maksızın değiştirilmesini teminen (bayrak şa
hadetnamesi) kaydı maddeden çıkarılmıştır. 

Madde 832 : Kaptanın bu maddede anılan suç
larını menetmesi lâzımgelen donatanın bu hare
ketlere göz yummuş olması halinde onun da kap
tan derecesinde suçlu sayılması yerinde görüldü
ğünden metne (veya bu hareketleri m enetmemiş 
olan donatan) sözleri eklenmiştir, v 

Madde 836 : Madde metni mehazı olan Alman 
Bayrak Kanunu hükmüne uygun bir hale konul
muştur. 

Gemi sicili 

Madde 839 : Maddenin son fıkrası tay
yedilmiş bu fıkra 865 nci maddeye ilâve edil
miştir. 

Madde 840 : Maddedeki 824 ncü madde ile 
822 nci maddenin ikinci fıkrasının bir ve üçün
cü bentlerine yapılan atıflar kaldırılmıştır. Zi
ra, 824 ncü maddenin birinci fıkrasında yazılı 
olup muvakkaten yabancı bayrak çekmesine izin 
Azerileri gemiler haddizatında Türk gemisi olup 
ancak muvakkat bir zaman için Türk bayrağı 
yerine yabancı bayrak taşıyacaktır. Gerçi, ya
bancı bayrağı çektiği müddetçe artık Türk ge
misi hak ve vazifelerini haiz olmıyacak ise de 
sicilden terkinine işin muvakkat olması hase
biyle lüzum yoktur. Esasen bu husus 849 rıeu 
maddede tasrih edilmiştir. 

824 ncü maddenin ikinci fıkrasına gelince : 
Burada yabancı bir geminin muvakkaten Türk 
bayrağı çekmesine izin verilmektedir. Her ne 
kadar bu gibi gemiler Türk bayrağını çektiği 
müddetçe Türk gemisi hak ve vazifelerini haiz 
olacaklar ise de bunların işin muvakkat olma
sı hasebiyle Türk gemisi sicillerine, tescillerine 
lüzum yoktur. Esasen bunlar için Münakalât 
Vekâletince ayrı bir sicil tutulacaktır. 

Madde 841 : Türkiye haricinde ikamet eden 
Türk vatandaşlarının gemilerini nereye tescil 
ettirecekleri keza Türkiye dâhilinde ikamet et

mekle beraber ikametgâh veya ticaret merkezle
ri liman şehirlerinde bulunmıyan Türklerin de 
tescil için hangi sicil dairelerine müracaat ede
cekleri kanunda gösterilmemiş olduğundan bu 
boşluğu doldurmak üzere ikinci fıkra sevk olun
muştur. 

Üçüncü fıkraya gelince; tasarıdaki şekliyle 
819 ncu madde hükmü muvacehesinde izahı bu
lunmıyan bu fıkrada da bağlama limanı mef
humu ve yeni sevk edilen ikinci fıkra ile hem-
ahenk olacak şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 846 : 845 nci maddede zikredilen hu
suslar ehemmiyetleri bakımından aynı derece
de olmadıklarından bunların sicil memurluğu
na tevsiki hususunda da bir fark gözetilmesi 
yerinde görülmüş ve bayrak çekme hakkına 
esas olan vakıalardan resmî ölçü neticelerinin 
ispat edilmesi, diğer hususların ise kuvvetle 
muhtemel bulundukları hususunda sicil memur
luğuna kanaat verilmesi kâfi telâkki edilmiştir. 
Nitekim mehazımız Almanya'da da durum böy
ledir (Alman Gemi Sicili Nizamnamesi madde 
33); bu hususun bir talimatname veya nizamna
meye bırakılması doğru görülmediğinden mad
denin birinci fıkrası yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 847 : Geminin yabancı bir sicilde mü-
seccel olmadığının ispatı fevkalâde müşkül ol
duğu cihetle bu hususu kuvvetle muhtemel gös
terecek vesikaların kâfi olması esası kabul edil
miş ve madde buna göre.yazılmıştır. 

Yabancı sicilden terkin keyfiyetinin ispatı
nın bâzı hallerde imkânsız olabileceği düşünü
lerek son fıkradaki kayıt ilâve olunmuştur. 

Madde 849 : Hususi müsaadeye dayanarak 
muvakkat bir müddet için yabancı bayrağı çe
kecek olan Türk gemisi İm müddette Türk bay
rağını çekemiyecektir. Binaenaleyh bu vaziye
tin tesbit ve murakabesini teminen keyfiyetin 
sicile geçirilmesi zaruri görülmüş ve binnetice 
ikinci fıkra hükmü eklenmiştir. 

Madde 851 : Evvelce geçen maddelerdeki 
değişikliklere uygun olarak atıflar düzeltilmiş 
ve birinci fıkranın ikinci cümlesi atfa ihtiyaç 
göstcrmiyecek şekilde ve tescili ihtiyari olan 
bütün gemileri şümulüne alacak tarzda kaleme 
alınmıştır. 

Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi se
bebiyle kaydının terkini halinde bittabi müsec-
cel ipotekler de düşecektir. İpotekli alacaklılar 
zilyed bulunmadıklarından tamir kabul etmez 
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hale gelmekle beraber yine de büyük bir ikti
sadi değer taşıyan gemi üzerinde rehin hakkı
nı haiz olduklarını kabul, Medeni Kanunumu
zun rehin sistemine göre kolayca mümkün olniı-
yacaktır. İşte ipotekli alacaklıları ayni hakla
rını zayi etmekten korumak maksadiyle madde
ye ikinci fıkra ilâve edilmiştir. Bu hüküm Al
man Gemi Sicil Kanununun 20 nci paragrafı
nın birinci fıkrasında esasen mevcuttur. 

Madde 852 : Kanunun 35 nci maddesinde 
müddetin tâyini memurun takdirine bırakılmış 
olmasına ve memur dahi bu takdir hakkını ha
lin icaplarına uygun olarak kullanmakla mükel
lef bulunmasına, bu takdir hakkının istimali de 
merbut olduğu mahkemenin murakabesine tâbi 
olmasına göre maddede ayrıca asgari müddet 
tâyinine lüzum görülmemiş ve ilânın da işin 
ehemmiyetine binaen hem 37 nci maddede yazılı 
gazete hem de diğer gazetede yapılması hüküm 
altına alınmış ve müddetlerin cereyanına dair 
Borçlar Kanununda kâfi hüküm bulunduğundan 
birinci fıkranın son cümlesi hükmü tayyedil-
miştir. 

Maddenin ikinci fıkrası hükmüne gelince: 
Hâdisenin bir gemi kaydının Türk sicillinden 
terkinine taallûk etmesi itibariyle işin ehemmi
yeti nazara alınarak, mahkeme kararının kesin
leşmesi şart kılınmıştır. 

Madde 853 : Gemi gibi birçok tehlikelere 
mâruz bir mevzua ilişkin olan müddetin 30 yıl 
gibi uzun bir müddet olması doğru görülmedi
ğinden maddedeki müddet 20 yıla indirilmiştir. 

Madde 856 : Bu maddedeki tadil, atıfların 
düzeltilmesi sebebiyle yapılmıştır. 

Madde 857 : Aslına uygun şekilde düzeltil
miştir. 

Mülkiyet ve diğer ayni haklar 

Madde 867 : Birinci fıkradaki teslimsiz mül
kiyetin geçmesinden kasıt, sadece, akit hükmü 
ile mülkiyetin geçmesidir. Halbuki teslimsiz ola
rak zilyedliğin ve dolayısiyle mülkiyetin geçme
si halleri Medeni Kanunda derpiş edilmiştir ki, 
kasıt bu hallerden birisi değildir. 

Bundan başka, akit ile mülkiyetin geçmesi 
halinde hüsnüniyetle iktisabın söz konusu ola
bilmesi, zilyedliğin devri anında da hüsnüniye
tin varlığına bağlı bulunmaktadır ki, buna ait 
hüküm de karışık olarak yazılmıştır. 

Madde bu noktalardaki iphamı bertaraf ede
cek şekilde kaleme alınmış ve lüzumsuz hale ge
len (gemi payı temlik edilmişse... ortak zilyed-
liği temin etmesi kâfidir.) hükmü çıkarılmıştır. 
Yine bugünkü kanunda olduğu gibi, temlikin 
her halinde âkıdlar için resmî senet istemek sa
lâhiyeti bulunması lâzımgeldiğinden bu esas, 
son fıkra olarak ve geniş bir şekilde tedvin 
olunmuştur. 

869 ve 870 nci maddelerde bu maddeye yapı
lan iki atıf yerine bu maddeye bir fıkra eklene
rek adı geçen maddelere atıf yapılması daha doğ
ru görülmüştür. 

Madde 869 : Medeni Kanun hükümlerince asıl 
malın temliki halinde taraflarca istisna edilmig, 
olmıyan teferruatın da temlik edilmiş olması ge
rekmektedir. Deniz hukukunda bu esastan ayrıl
mak için bir sebep görülemediğinden birinci fık
ra Medeni Kanun hükümleriyle ahenkli bir hale 
konulmuştur. 

Tasarının bu maddesinin son fıkrasındaki hü
küm 867 nci maddenin son fıkrasına alınması 
sebebiyle bu maddeden çıkarılmıştır. 

Madde 870 : Hükümet tasarısındaki son fıkra 
867 nci maddenin son fıkrasına alınmış olduğun
dan burada tekrarından sarfınazar edilmiştir. 

Madde 872 : Kanunun sisteminde 872 nci 
maddedeki müruruzaman âdi müruruzaman, 873 
ncü maddedeki müruruzaman ise fevkalâde mü
ruruzamandır. Medeni Kanunda fevkalâde müru
ruzamanın gayrimenkullerde 20 sene ve âdi mü
ruruzamanın 10 sene olmasından da anlaşıldığı 
üzere her iki haldeki müruruzamanın aynı müd
dete bağlanmış bulunması, iktisabi müruruzaman 
müessesesinin gayesine uygun değildir. Gemiler
de 20 senelik iktisabi müruruzaman müddeti ge
minin gayrimenkule nazaran ömrünün kısalığı se
bebiyle çok uzun görülmüştür ve Alman huku
kunda da Medeni Kanunun 30 senelik müruruza
manı gemiler hakkında 10 seneye indirilmiştir. O 
halde fevkalâde müruruzamanın 10 sene olarak 
bırakılması (tasarı madde 873) ve âdi müruruza
manın beş seneye indirilmesi müessesenin gayesi
ne uygun görülmüştür. 

Madde 875 : Bu maddenin birinci cümlesi, 
hukuki mefhumu dolambaçlı bir şekilde anlattı
ğı cihetle bu cümle yerine ipoteğin mahiyetini ve 
temin edeceği alacağın mahiyetini gösteren iki 
cümle konulmuştur. Hükümet tasarısının birinci 



— 3*9 
fıkrasının son cümlesi ipoteğin för'î bir hak oldu
ğunu anlatan bir hükümdür. Maddenin son şek
lindeki ilk iki cümlesinden bu cihet açıkça anla
şıldığından bu hükmün çıkarılması uygun görül
müştür. 

îkinci fıkra bir kimsenin tek başına mâliki bu
lunduğu bir gemiyi birtakım paylara bölerek bu 
payların bâzısı üzerinde ipote tesis edemiyeceğini 
anlatmaktadır. Umumi hükümlerden anlaşılan bu 
hukuki durumun kanuna ayrıca konulmasında 
fayda görülmediğinden çıkarılmıştır (M. K. 769). 

Madde 876 : Bu maddenin hükümet tasarı
sının ikinci fıkrası hükmünden anlaşıldığına gö
re rehin hakkının meydana gelmesi maksadiyle 
yapılan anlaşma, Alman hukukunda olduğu gibi 
tasarıda da şekle bağlı tutulmamış ve ancak mu
vafakat beyanı veyahut kayıt dilekçesi verilmiş 
veyahut da aslında şekle bağlı olmıyan muame
lenin resmî şekle bağlanmış olması halinde taraf
ların bu anlaşmadan dönemiyecekleri kabul edil
miştir. Tatbikat bakımından bu şekil mahzurlu 
görüldüğünden ipotek tesis taahhütlerini ihtiva 
eden akitlerin yazılı şekle tâbi tutulması ve bu 
akitlerin aynı zamanda tarafların ipotek tesisi 
hakkındaki katî anlaşmalarını da muhtevi sayıl
ması, ihtiyaçlara uygun görülmüş ve bu mahiyet
teki akitler yazılı şekle ve ayrıca imzaları da no
terce tasdik şekline tâbi tutulmuştur. Muteberlik 
şekli yerine gelmiş olunca tarafların akitten dön
meleri söz konusu olamayacağından ikinci fıkra 
ve bu akitten dönme salâhiyetine ilişkin hüküm
ler çıkarılmıştır. Şekle uygun akit ile ipotek tesi
sine rıza göstermiş olan bir kimse, tescil di
lekçesi verir yahut tescili yaptırmak için sicil 
hükümleri uyarınca alacaklıya muvafakat kâğı
dını -verirse, memur ipoteği tescil eder; şayet bu 
kimse talepte veya muvafakatte bulunmaktan 
kaçınacak olursa diğer taraf mahkemeden tescil 
kararı alabilecek ve bu karar tescil talebi veya 
muvafakat yerine geçerek ipoteğin tesciline 
esas tutulacaktır. 

Maddenin üçüncü fıkrası da umumi hüküm
lerden çıkan bir netice olduğundan bunun ay
rıca kanuna konulması lüzumsuz görülmüş ve 
metinden çıkarılmıştır. 

Yabancı bir memlekette bir gemi satmalmış 
bulunan bir kimsenin muhtacolduğu kredinin 
teminatı olmak üzere gemide ipotek tesis ede
bilmesi ihtiyaçlara çok uygun düşer. Lâkin ge

mi henüz Türk siciline tescil edilmiş olmadı
ğından mevcut hükümlere göre buna imkân 
yoktur. Bu itibarla, ipotek hakkında gemi si
ciline tescili gerekli cihetlerin konsolosumuz ta
rafından verilecek bayrak şahadetnamesi üze
rine şerh verilmesi ve ipoteğin de gemi siciline 
memlekette re'sen tescili esasları kabul edilmiş 
ve birinci fıkraya bu cihetler eklenmiştir. Fran
sız Hukukunda da buna benzer hükümler var
dır. (Abraham : Alman Hukukunda ve yabancı 
hukukda gemi ipoteği N. Kohlhammer Verlag. 
Stuttgart und Köln 1950. Sahife 210, 211). 

Madde 880 : Her ne kadar hükümet tasarı
sında tehlike halinin muhtemel gösterilmesinin 
kâfi geleceği yazılı ise de bütün tedbir kararları 
için aranması gereken bu şartın burada tekrar 
edilmesi lüzumsuzdur. Bundan başka bu madde
nin mehazı olan 15 . XI . 1940 tarihli Alman 
'Kanununun 11 nci maddesindeki hüküm bunun 
tamamen aksine olarak tehlike hali kuvvetle 
muhtemel görülmüş olmasa bile yine tedbir ka
rarının verilebileceği merkezinde olduğundan 
bizdeki hükmün de mehaza uygun olarak dü
zeltilmesi tatbikattaki ihtiyaçlara daha uygun 
görüldüğünden düzeltilmiştir. 

Madde 883 : Maddenin son fıkrasındaki şart 
kelimesi bu madde mehazı olan 15 . XI . 1940 
tarihli Alman Kanununun 14 neü maddesindeki 
şekle uygun bir hale getirilmiş ve bu itibarla 
ikinci fıkradaki (şart) kelimesi yerine (temliki 
meneden bir emirle) sözleri yazılmıştır. 

Madde 884 : Bu maddenin son fıkrasındaki 
Medenî Kanundan alınmış olan hükmün tekrarı 
yerine adıgeçen kanunun 905 nci maddesinin 
ikinci cümlesine atıf yapılması daha uygun gö
rülmüştür. 

Madde 885: Türk Hukuk tatbikatında bir 
kimseye bir hakkın verilmesi için önceden bir 
anlaşma yapılması ve ancak bu anlaşmadan son
ra ve anlaşmanın yerine getirilmesi maksadiy
le hakkı devredecek kimsenin tasarruf muame
lesini yapması yani hakkın devri tescile tâbi 
olan işlerde sicil memurundan tescil isteğinde 
bulunması zaruridir. Bunun aksine bir tat
bikat bugün için düşünülemez. Bu itibarla 
memleketimizde tatbik kabiliyeti görülmiyen 
(yahut anlaşma sonunda vâki olduğu takdirde 
anlaşma anını) ibaresi metinden çıkarılmış ve 
madde daha vazıh bir şekle sokulmuştur. 
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Madde 887 : 880 nci madde hakkındaki mu

cip sebepler bu maddedeki tadil için dahi va
rittir. 

Gemi ipoteğinin tescili ve muhtevası 

Madde 893 : Gemi, bugünkü iktisadi hayatta 
gayet kıymetli bir mal olduğu cihetle Al
man Kanunu sisteminin aksine olarak gemi 
rehinlerinin mevzuu paradan başka olan ala
caklar için dahi tesisi gerekli görülmüştür. 
Bu itibarla bu maddeye mevzuu paradan başka 
olan alacaklar için gemi ipoteği tesis edilmesi 
halinde Medeni Kanunun gayrimenkul rehnine 
ilişkin hükümleriyle ahenkli olarak paradan 
başka alacakların para ile takdir edilmiş değe
rinin tescil edilmesi esası kabul olunmuştur ve 
maddeye bu cihet ilâve edilmiştir. 

Madde 894 : Medeni Kanunun gayrimenkul 
rehinlerinin derecelerine ait hükümlere atıf yo-
liyle bu meselenin halli uygun görülmüştür; 
böylece lüzumsuz tekrarlardan kaçınılmış ve 
madde bir atıf maddesi haline konulmuştur. 

Madde 895 : 876 ncı maddenin 2 ve 3 ncü 
fıkraları çıkarılmış olduğundan bu fıkralara 
yapılan atıflar lüzumsuz hale gelmiştir. Bu iti
barla bu atıflar silinmiştir. 

Keza derecelerin değişmesi için ipotek sahip
leriyle malik arasında imzalan noterce tasdikli 
bir mukavele yapılacağına göre ikinci fıkra
nın son ikinci cümlesine de lüzum kalmamıştır. 

Hükümet tasarısının dördüncü fıkrası mü-
tehavvil derece esası ile ilgili olduğundan sabit 
derece esasına dayanan Medeni Kanunumuz 
muvacehesinde kaldırılmıştır. 

Madde 896 : Tasarının bu maddesi kaldırıl
mıştır. Çünkü 894 ncü maddenin yeni şekliyle 
yapılan atıf sonunda 896 ncı madde hükümle
rine lüzum kalmamıştır. Esasen bu maddenin 
birinci fıkrası Medeni Kanunda bulunan bir 
hükmün (Medeni Kanunun 785 nci maddesinin) 
tekrarından ibaret olduğu gibi ikinci ve üçüncü 
fıkraları dahi Medeni Kanunun rehin derecele
rine ait hükümlerinin tabiî bir neticesidir. 
Çıkarılan madde yerine teselsülün muhafazası 
için 895 nci maddenin beşinci fıkrası 896 ncı 
madde haline getirilmiştir. 

Madde 897 : 876 ncı maddenin 2 ve 3 ncü 
fıkraları tayyedilmiş olduğu cihetle mezkûr 
maddeye yapılan atıflar çıkarılmıştır. Taksim 

sadece alacaklının menfaatlerini ilgilendirdiği 
cihetle onun sicil memuruna yapacağı bir beyan 
ve tescil, taksim hususunda kâfi görülmüştür. 
Alacaklı bu beyanda bulunmak üzere borçlu
yu dahi temsilci tâyin edebileceğinden muvafa
katinin borçluya karşı bildirileceği yollu hü
küm lüzumsuz görülmüş ve çıkarılmıştır. 

Madde 898 : Medeni Kanundaki esaslardan 
aynlmaya sebep mevcudolmadığmdan Medeni 
Kanuna atıfla iktifa daha yerinde görülmüştür. 
Ancak gemi malikinin aynı zamanda borçlu 
bulunmaması halinde ve temerrüt şartlarının 
sadece malike karşı yerine getirilmesi mümkün 
olup borçluya karşı mümkün bulunmaması tak
dirinde Medeni Kanuna göre ipoteğin temerrüt 
faizlerini dahi karşılayıp karşılıyamıyacağmda 
tereddüt hâsıl olabileceğinden ikinci fıkra hük
mü muhafaza edilmekle beraber daha açık bir 
şekilde kaleme alınmıştır. 

Madde 900 : İpoteğin şümulüne dair Medeni 
Kanun hükümlerinden ayrılmak için bir sebep 
mevcudolmadığmdan birinci fıkrada Medeni 
Kanuna atıfla iktifa olunması muvafık görül
müştür. Ancak Medeni Kanunun 778 nci mad
desindeki kira mefhumuna navlun dâhil bulun
madığından bu cihet ayrıca tasrih olunmuştur. 

Hükümet tasarısının son fıkrasında atıf yaT 

pılan 896 ncı madde münhasıran teferruattan 
bahsetmekte olmasına göre işbu fıkra hükmü 
ikinci fıkranın sonuna ilâve olunmuştur. 

Madde 904 : Madde, ifade bakımından daha 
basit bir hale konulmuş ve (asıl sigortacı) tâbi
ri yerine memleketimizde sigortacılık tatbika
tında yerleşmiş bulunan (Jeran sigortacı) tâbiri 
konulmuştur. 

Madde 909 : Madde umumiyetle daha anlaşı
lır bir ifade ile yazılmıştır. Ancak, tasarının 
ikinci fıkrası Almanca aslında olduğu gibi ipo
tekli alacaklının himayesi için malikin müdaha
lesi yani gemiyi işletme tarzı neticesi olarak ge
mi veya tesisatının kötüleşmesini şart kılmakta
dır. Halbuki malik işletme tarzı ile gemi ve te
sisatının maddi bakımdan kıymetini azaltmaksı-
zın da ipotekli alacaklının haklarını tehlikeye ko
yabilir. Nitekim, gemide kaçak eşya taşıyarak 
müsadere tehlikesini artırması veyahut malî du-
durumu zayıf bir gemi işletme mütaahhidine ge
misini kiraya vermesi ve bu suretle ipoteğe ta
kaddüm edecek gemi alacaklarının artmasına 
sebebiyet vermesi gibi haller buna misal teşkil 
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eder. Anglo - Sakson hukuku bu gibi hallerde 
de ipotekli alacaklıyı himaye eylediği halde me
hazımız Alman Kanunu (Paragraf 39, Fıkra 2) 
BGB nin gayrimenkule mütaallik hükümlerinin 
fazlaca tesiri altında kaldığından bu himayeyi 
tam olarak sağlıyamamıştır. İpotekli alacaklıyı 
Anglo - Sakson hukukuna uygun olarak bu ba
kımdan da himaye maksadiyle maddeye «veya 
ipotekli alacaklının haklarının başkaca tehlikeye 
girmesinden» kaydı ilâve olunmuştur. 

Madde 924 : Tasarının 876 ncı maddesinin 
2 ve 3 ncü fıkraları orada gösterilen mucip se
beplere binaen tayyedilmiş olduklarından bura
daki atıf da çizilmiştir. Üçüncü şahsın muva
fakat beyanının şeklini burada tesbite lüzum 
görülmemiştir. Zira nizamname bu meseleleri 
teferruatı ile tesbit edecektir. Muvafakatten rü-
eu edilemiyeceği ise umumi esaslardan anlaşıl
maktadır. . 

Madde 925 : Madde daha açık bir şekle ko
nulmuş ve atıf yerine kendilerine atıf yapılan 
hükümler madde metnine alınmıştır. 

Madde 926 : Tasarının bu maddesi Alman 
Kanununun 56 ncı pragrafmdan alınmıştır. Al
man Kanunu, (Müseccel gemiler üzerindeki hak
lara dair 15 . X I . 1940 tarihli), Alman Medeni 
Kanununun ipoteklerdeki derece sistemiyle hem-
ahenk olarak gemi ipoteğinin kaldırılmasında 
tarafların anlaşmaları ve ipotekli alacaklının 
rehinden feragati hallerini yekdiğerinden ayır
mıştır. ipotek tarafların anlaşmasiyle kaldırıl
dığı takdirde rehin hakkı sona erer ve muahher 
derecede bulunan rehinler ileri dereceye geçer
ler. Feragat da ise gemi maliki işbu feragatin 
tescili ile boşalan dereceye aynı kanunun 57 nci 
pragrafı mucibince yeni bir ipotek tesis edebi
lir yani muahher ipotekler kendiliklerinden yü
rümezler. Medeni Kanunumuz ise sabit derece 
sistemini kabul etmiş olduğundan bizde böyle 
bir hüküm şevkine ihtiyaç olmadığı cihetle 926 
ncı madde tayyedilmiş ve yerine bugünkü şek
li ikame olunmuştur. 

Madde 927 : İpoteğin kaideten alacakla bir
likte düşeceği hükmü, 926 ncı maddeye alındı
ğından buradan çıkarılmıştır. Maddenin 3 ve 
4 ncü fıkraları 926 ncı madde esbabı mucibesin-
de belirtildiği üzere Medeni Kanunumuzun sa
bit. derece usulünü kabul etmiş olması sebebiyle 
çıkarılmıştır. 

Madde 928 : Birinci fıkradaki 927 nci mad
denin 3 ncü fıkrasına olan atıf mezkûr fıkra, 
Medeni Kanunumuzun sabit derece sistemi mu
vacehesinde kaldırılmış olduğundan, bu atıf da 
çizilmiştir. 

Madde 929 : Burada ipoteği düşüren sebep, 
müruruzaman olduğundan matlap da buna gö
re değiştirilmiştir. 

Madde 930 : 927 nci maddenin üçüncü fık
rası, orada yazılı mucip sebepte izah edildiği 
üzere, başka şekle konulmuş olduğundan 927 nci 
maddeye yapılan atıf çıkarılmıştır. 

Madde 933 : Geminin maliki olmıyan borç
lunun ipotekli borcu ödemesi sebebiyle malike 
veya gemi arada el değiştirmiş ise malikin hu
kuki seleflerine karşı haiz olduğu hak, tasarı
da ifade olunduğu veçhile bir tazminat değil an-* 
cak bir rücu hakkıdır. Çünkü bu hakkın doğu
mu için malikin kanuna veya akde aykırı her 
hangi bir hareketi aranmamaktadır. Alman Ka
nunundan alman bu hükmün orada da tatbik 
olunduğu en mühim hâdise şudur: Bir kimse 
gemisini her hangi bir şahsa ipotek ettikten 
sonra diğer bir kimseye ipotekle birlikte satar 
ve ipotek bedeli satış bedelinden tenzil olunur
sa burada dahilî bir borcun nakli anlaşması var
dır. Eski borçlunun alacaklıya karşı borcun
dan kurtulabilmesi, alacaklının muvafakatine 
bağlıdır. Alacaklı muvafakat etmezse eski borç
lu borçlu olmakta devam eder. Böyle bir vazi
yette alacaklı hakkını eski borçludan almış ol
duğu takdirde borçlunun ipoteği devir almış 
olan şahsa, yani geminin şimdiki mâlikine veya 
o mâlikin selefine karşı bu dahilî nakli deyn 
muamelesine dayanan bir rücu hakkı vardır. 
Böyle bir durumda tediye sebebiyle ipotek düşe
cek olursa borçlunun rücu hakkı teminattan mah
rum kalacaktır, işte kanun bu neticeyi önlemek 
için 933 ncü madde hükmünü vaz 'etmiştir. Me
deni Kanunumuzda böyle bir hükmün bulunma
ması da bir boşluktur. Her ne kadar icra ve İf
lâs Kanunumuzun 45 nci maddesinin sarahatine 
göre alacaklı bizde evvel emirde rehnin paraya 
çevrilmesi yoliyle takipte bulunmaya mecbur ise 
de takas suretiyle alacağını almış olması veya 
borçlunun icra takibine mahal bırakmadan ve 
bazan da mâlikin menfaatlerini korumak mak
sadiyle borcu ödemesi hallerinde 933 ncü mad
de hükmüne Almanya'daki kadar olmasa bile biz
de de ihtiyaç vardır. 



Madde 934 : Maddenin başındaki «alacaklı 
gemi ipoteğini kaldırır» sözü 926 ncı madde tay-
yedildiği için çizilmiştir. Bunun dışında madde 
daha açık bir şekilde kaleme alınmıştır. 

Madde 935 : icra ve İflâs Kanunumuz hü
kümlerine göre ipoteğin paraya çevrilmesi yo-
liyle yapılacak takiplerin borçlu aleyhine yapıl
ması zaruri bulunmasına göre bu maddenin Türk 
hukukunda tatbik yeri bulunmadığından silin
miştir. Ancak, teselsülü muhafaza için hükümet 
tasarısının 936 ncı maddesi 935 ncı madde ola
rak muhafaza edilmiştir. 

Madde 936 : Hükümet tasarısındaki 937 nci 
madde, aynı tasarının tayyolunan 927 nci mad
desinin üçüncü fıkrasiyle ilgili ve bunun bir ne
ticesi olduğundan silinmiştir. Hükümet, tasarı
sının 938 nci maddesi, 936 ncı madde olarak mu
hafaza edilmiş, ancak encümenimizce tasarıdan 
çıkarılmış bulunan 927 nci maddenin 3 ncü fık
rasiyle ilgili hükümler alınmamıştır. Bundan baş
ka maddenin matlabı da muhtevasına ve 933 ncü 
madde matlabma uygun olarak değiştirilmiştir. 

Madde 937 : Tasarının 939 ncu maddesi 937" 
nci madde olarak muhafaza edilmiş ve bundan 
evvelki maddenin mucip sebebinde bildirilen se
beplerden dolayı 927 nci maddenin üçüncü fık
rasiyle ilgili hükümler alınmamıştır. 

Not : Tasarının 938 nci maddesi 936 ncı mad
de olarak, 939 ncu maddesi 937 nci madde olarak 
muhafaza edilmiş ve bu iki maddeye ilga edilen 
927 nci fıkra üçle ilgili hükümler alınmamış ve 
yine 927 fıkra üçle ilgili bulunduğundan 940 
ncı madde de çıkarılmıştır. Böylece bu üç mad
denin çıkarılmasından hâsıl olan teselsülün mu
hafazasını temin için ve mühim ihtiyaçları kar
şıladığı halde tasarıya alınmamış bulunan üç 
madde encümenimizce tasarıya ilâve edilmiştir. 
Bu maddeler 938, 939 ve 940 ncı maddelerdir. 

Madde 938 : Tasarıda gemi ipoteğinin tesisi 
için mâlik ve alacaklı arasında rehin tesisine mü
tedair yapılacak anlaşmanın gemi siciline tescili 
şart kılınmıştır. Hâmiline yazılı kıymetli evrak
tan mütevellit borçların henüz bu evrak teda
vüle çıkarılmadan da gemi ipoteği ile temin edi
lebilmesi bir ihtiyaçtır. İşte komisyonumuzca 
vaz'edilen 938 nci maddenin birinci fıkrası bu 
ihtiyaca cevap vermektedir. 

İpotekli alacakların devri de tasarıda tescil 
şartına tâbi tutulmuştur (Madde 921, fıkra 3). 
Kıymetli evrak süratle tedavül kabiliyetini haiz; 
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olduğundan bunlardan müteevllit alacakların 
devri hakkındaki hükümlere tâbi olmak lâzımdır. 
938 nci maddenin ikinci fıkrası da bu ihtiyacı 
cevaplandırmaktadır. Tahvillere ait hüküm ise 
893 ncü maddede mevcuttur. 893 ncü maddede
ki hükme mütenazır 938 nci maddenin üçüncü 
fıkrasında da mümessil tâyini esası kabul edil
miştir. 

Madde 939 ve 940 : Encümenimizce vaz'edi
len bu maddelere gelince : Gemi ipoteği tatbi
katta daha ziyade uzun vadeli krediler için te
sis olunur. Binaenaleyh ikrazatta bulunan ala
caklılar bu uzun müddet içinde para kıymetin
de vukubulacak temevvüçlere karşı kendilerim 
korumak nıaksadiyle veyahut da muayyen bir 
memleket ve çok defa kendi memleketi parası
na olan şahsi itimadından dolayı sırf psikolojik 
sebeplerle ipoteğin ya yabancı bir para üzerine 
tesisinde yahut da hiç olmazsa alacağının altın 
veya muayyen bir veya birkaç döviz ölçüsiyle 
tesbit edilmesinde ısrar edegelmektedirler. Ha
len mer'i olan mevzuatımızda bu ihtiyacı kar-
şılıyacak hüküm yoktur. Yabancı krediye da
ha az ihtiyacı olan memleketler dahi (ezcümle 
Almanya) (bu ihtiyacı hususi mevzuat ile karşı
lama yoluna gitmişlerdir. Binaenaleyh gemi mâ
liklerine uzun vadeli kredileri kolayca temin 
imkânını vermesi ve hattâ iktisadi ve ticari 
sahada son zamanlarda büyük gelişmeler arife
sinde bulunan memleketimize uzun vadeli kre
dilerle yabancı memleketlerden gemi satınala-
rak ticaret filomuzu süratle geliştirmek imkâ
nını bahşetmesi bakımından bu hükümlerin çok 
faydalı olacağına encümenimizce kanaat geti
rilmiştir. 

İntifa hakkı 

Madde 945 : Rehin hakkiyle diğer ayni hak
lar arasındaki münasebetler Medeni Kanunun 
784 ncü maddesinde tanzim edilmiştir. Burada 
da intifa hakkiyle ipotek arasındaki münasebet
lerin tanziminde Medeni Kanunun kabul ettiği 
prensipten inhiraf için bir sebep yoktur. Bun
dan başka Hükümet tasarısında derece husu
sunda kabul edilmiş olan kayıt sırası esası Al
man hukukunun bir hususiyetidir. Medeni Ka
nunumuzla ahenk temini bakımından ikinci fık
ranın birinci ve ikinci cümleleri çizilmiş ve Me
deni Kanuna, yapılan atıflarla mesele halledil
miştir, 



- 400 — 
Donatan ve donatma iştiraki 

Madde 946 : Mer 'i kanunun 1025 nei madde
sinin aynen muhafazası daha uygun görülmüş
tür. Zira senelerden beri alışılmış olan bu tarif
ten tatbikatta her hangi bir zorluk çıkmadığı 
gibi tasarıda kullanılan «menfaat sağlamak kas-
dı» da ticari işletme mefhumunun tarifinde 
(Madde 11) ayrıca zikredilmemiştir. Orada zik-
redilmiyen bir hususun burada tasrihine de 
lüzum yoktur. 

ikinci fıkraya gelince : Mer'i kanunda mev-
cudolan «bizzat veya kaptan marifetiyle» kay
dı ilâve edilmiştir. Gerçi kaptan marifetiyle 
kaydından Almanya'da ilim sahasında bir hayli 
münakaşa çıkmış ise de son zamanlarda bu mü
nakaşa durulmuş ve maddenin mânası bugün 
hâkim olan telâkki tarafından tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Buna göre, başkasına ait bir ge
miyi adamlariyle beraber tutan ve bunu kendi 
namına deniz ticaretinde kullanan şahsın üçün
cü şahıslarla münasebetinde donatan sayılması 
için kaptanla arasında bir hizmet akdinin bu
lunmasına lüzum olmayıp kaptanın işletenin 
emir ve talimatı altına girmesi lâzım ve kâfidir. 

Madde 951 : 946 ncı maddede donatanın ta
rifi değiştirilerek (menfaat sağlamak kaseliyle) 
sözleri çıkarılmış ve yerine, (deniz ticaretinde 
kullanan) sözleri konulmuş olduğundan bunu a 
neticesi olarak bu 951 nei maddenin ilk fıkrasın
daki tarif de aynı şekilde değiştirilmiştir. Herek 
952 nei maddenin, gerekse daha aşağıdaki mad
delerin tetkikinden anlaşılacağı üzere donatma 
iştirakinin açık veya zımni bir akde dayanması 
bu mefhumun unsurlarından ise de bu cihetin 
taçifden gereği gibi anlaşılmaması tatbikatta bir
takım tereddütler uyandırdığından birinci fık
raya (aralarında yapmış oldukları akit gereğin
ce) ibaresi ilâve edilmiştir. 

İkinci fıkrada atıf yapılan maddelerden 156, 
157 nei maddelere yapılan atıf, bu maddeler do
natma iştirakinin mahiyet ve hususiyetine uym<v 
dığmdan tayyedilmiştir. Çünkü donatma iştiraki 
mukavelesi bir şekle tâbi değildir. Zımni de ola
bilir. Tescil talepnamesinde ortaklar, aralarında 
bir donatma iştiraki bulunduğunu ad ve soyad-
lariyle ikametgâh ve tabiiyetlerini ve gemi pay
larını bildirmekle iktifa edebileceklerdir. İştirak 
mukavelesinin hükümsüzlüğü halinde âdi şirkete 
ait hükümlerin câri olup olmaması meselesine 

gelince : Kollektif şirketlerdeki bu hüküm dahd 
ziyade şekil eksikliği sebebiyle hükümsüzlüğü 
istihdaf etmektedir. Donatma iştirakinde şekil 
olmadığına göre âkıdlardan birinin ehliyetsizliği 
\reya rızayı ifsad eden sebeplerden birinin mev
cudiyeti ve bunun dermeyanı gibi sebeplerle hü
kümsüz kalan donatma iştirakinin âdi şirket ola
rak dahi ayakta durmasına imkân yoktur. 

Madde 958. : Donatma iştirakinin temelini 
gemideki iştirak teşkil etmektedir. Ve donatma 
iştiraki de gerek menşei gerekse hukuki mahi
yeti itibariyle bir sermaye iştirakidir. Nitekim 
kanunun şahıs şirketlerindekinden farklı olarak 
müşterek donatanlardan birinin vefat ve iflâsı
nı, iştirake müessir görmemesi de bu mahiyetin 
bir neticesidir. Vaziyet böyle olunca sermaye şir
ketlerinde olduğu gibi burada da reylerin işti
rak sermayesinin en önemli ve esaslı unsuru 
olan gemi üzerindeki müşterek mülkiyet payı 
yani gemi payı ile mütenasibolması donatma 
iştirakinin mahiyetiyle hemahenk olacaktır. Esa
sen tatbikatta da durum böyledir. Kaldı ki mad
de tefsiri bir hükmü ihtiva etmektedir. Alâka
darların aksine mukavele yapmaları daima müm
kündür. Tefsiri hükümlerin ise tatbikattaki fiilî 
durumlara uygun olması umumi hukuk esasla-
rmdandır. Bu sebeplerle maddedeki (ortaklık 
payı) sözü (gemi payı) olarak değiştirilmiştir. 

Madde 955. : Gemi müdürünün gemiyi ve his
seleri sigorta ettirememesi bugünün ihtiyaçlarına 
uymıyan eski bir hükümdür. Bu durum Alman
ya'da da ilim sahasında tenkid olunmaktadır; 
("VVustendörfer sa. 165) bu itibarla tasarıdaki 
işbu hüküm tayyedilmiş ve bilâkis gemi müdü
rünün gemiyi ayrıca sigorta ettirebileceği tasrih 
edilmiştir. 

Madde 958. : Gemi müdürünün yeni yolculuk 
ve yeni işler için sırf iç münasebet bakımından 
iştirakten karar almaya mecbur olması bu gü
nün ihtiyaçlarına uymadığından (Wüstendörfer 
Sa. 166) maddenin bu kısmı tayyolunmuştur. 

Madde 962. : Mehazı olan Alman kanununun 
500 ncü maddesine uygun hale getirilmiştir. 

Madde 964. : Son iki fıkra bugünün ihtiyaç 
ve telâkkilerine uymadıkları cihetle (VVusten
dörfer Sa. 156 bak) silinmiş ve yerine hesap dev
resi mefhumu ikame edilmiştir. 

Madde 965 .- Bncümenimizce maddeye üçün
cü fıkra ilâve edilmiş ve dördüncü fıkra da de-



ğiştirilmiştir. İştirak hissesi bir küldür. Bina
enaleyh bu hisseye dâhil olan hakların (gemi 
üzerindeki müşterek mülkiyet hissesi, iştirakin 
parası, alacakları, yakıtı gibi diğer servet un
surları üzerindeki hisse kâra iştirak ve rey hak
kı gibi ortaklık haklarını) yekdiğerinden ayrı 
olarak ahara temliki iktisadi bir vahdet arz eden 
iştirak hissesini parçalıyacağı için mahzurlu ve 
binaenaleyh hukukan gayricaizdir. Bu itibarla 
müşterek donatanlardan herbiri iştirak hissesi
ni ancak kül olarak ahara temlik edebilir. An
cak, iştirak hissesine dâhil bu münferit hakla
rın herbirinin devri için kanunda muayyen muh
telif şekillere riayet ağır bir külfet teşkil ede
ceğinden mehazımız Almanya'da da (Wüsten-
dörfer sayfa 159 -160) bu hissenin temelini ve 
iktisadi bakımdan en değerli unsurunu teşkil 
eden gemi müşterek mülkiyet hissesinin devri 
ile iştirak hissesinin yani bu hisseyi teşkil eden 
bütün unsurların da devredilmiş olacağı kabul 
edilmektedir. Her ne kadar Hükümetin mucip 
sebeplerinde bu esas belirtilmiş ise de buna uy
gun bir hükmün metne ithali nedense ihmal 
edilmiştir. Encümenimizce sevk edilen üçüncü 
fıkra bu boşluğu doldurmaktadır. 

Son fıkradaki tadile gelince : Medeni Kanu
numuzun 869 ncu maddesi gayrivâzıh bulundu
ğundan iştirak hissesinin ne suretle terhin edi
leceği metinde gösterilmiş ve Medeni Kanuna 
atıfdan sarfınazar olunmuştur. Buna mukabil 
rehnin hükümleri hakkında mütaakip maddede 
Medeni Kanuna atıf yapılmıştır. 

Madde 966 : Bu maddeye ilâve olunan son 
fıkra ile Medeni Kanunun 869 ncu maddesine 
yapılan atıf hakkında 965 nci maddenin gerek-
tirici sebepleri arasında izahat vardır. 

Madde 968 : Donatma iştirakine ait hüküm
lerin mühim bir eksiği iştirakin tasfiyesine dair 
her hangi bir sözün kanunda bulunmamasıdır. 
Halbuki donatma iştirakinde taraflar arasında 
bir şirket münasebeti bulunmasına ve bu iştira
kin müşterek donatanlarmkinden ayrı ve hususi 
bir{ mameleke sahibolmasma göre onun nihayete 
ermesi halinde tasfiye durumunun meydana gel
meği, ̂ aruridir. Bu bakımdan 968 nci maddenin 
ikin^-,fıkrasının birinci cümlesine (ve iştirak 
t a s ^ e okunur) sözleri eklendiği gibi hükümet 
tasarısındaki ikinci fıkra ile üçüncü fıkra arası-
na^e-^-ene^j^r fıkra ile tasfiye memuru tâyini 
gerektiği ve, bunun hukuki durumunun kolektif 
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şirket tasfiye memurlarının hukuki durumu
nun benzeri olduğu esaslarını bildiren bir fıkra 
ilâve edilmiştir. 

Donatma iştiraki müessesesinin, memleketi
mizdeki tatbikatta donatanlardan birini veya bir 
kısmını pek zor durumlara sokan bir hükmü var
dır. O hüküm de Alman Kanununda olduğu gi
bi, donatma iştirakinin feshinin müşterek dona
tanların hepsi rıza göstermedikçe mümkün ol
maması ve haklı sebepler bulunsa bile donatma 
iştirakinin feshinin istenememesidir. Her hangi 
bir sebeple birtakım kimselerle donatma iştira
kine girmiş olan bir kimse diğerlerinin sistemli 
olarak kötü hareketlerine hedef tutulmakta, his
sesini devretmek istediği zaman devretmek isti-
yenin akıbetine uğramaktan korkan diğer kimse
lerin hisseyi devralmaktan kaçınması sebebiyle 
iştirakteki payın devri de fiilen imkânsız bu
lunmaktadır. Bu itibarla kanunda haklı sebep 
esasına dayanan fesih dâvasının kabulü zaruri gö
rülmüştür. Esasen donatma iştirakinin haklı se
bebe göre feshinin mümkün olmaması bugün da
hi âmir hükümlerden değildir. Taraflar muka
vele ile bunun aksini kararlaştırabilirler. Çünkü 
mer'i kanunun 1031 nci maddesinde müşterek 
donatanların aralarındaki hukuki münasebetleri 
başka şekilde tanzim etmemiş oldukları takdirde 
bu maddeden sonraki maddede gelen hükümle
rin tatbik edileceği bildirilmiş bulunmaktadır 
ve donatma iştirakinin feshedilemiyeeeği şeklin
deki hükümler bu maddeden sonraki maddelerde 
gelmektedir. 

İlâve edilen fıkradaki haklı sebep tarifinde en 
mühim cihet istekte bulunacak olan müşterek 
donatanın durumunun her hangi bir şekilde ağır
laştırılmış olması değildir. Bu ağırlaştırmanın 
afaki iyi niyet esasları gereğince iştirakte kalma
sının kendisinden beklenilemiyecek derecede ol
ması gerektir ve yine bütün ortakları ilgilendir-
meyip de sadece çıkmak istiyen ortağı ilgilen
diren hâdiseler bilfarz onun kötü hareketleri ve
yahut da sırf onun şahsını ilgilendiren hâdiseler 
bittabi haklı sebep sayılamaz. Buna karşılık di
ğer ortakların yalnız birisinden gelen hâdiseler 
ve bilhassa kötü niyet eseri olan hareketler, di
ğer ortakları ilgilendirmese bile davacı ortak 
için haklı sebep teşkil edebilir. 

Madde 971 : 946 nci maddede donatanın ta
rifinde yapılan değişiklik neticesinde bu mad
denin birinci fıkrasına (beraberce deniz ticare-
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tinde kullanmak) sözleri yazılmış ve hükümet 
tasarısındaki (müşterek hesaplarına ve menfaat 
sağlamak kasdiyle) sözleri çıkarılmıştır. 

Kaptan 

Madde 975 : (Fıkra2) Burada, ambarların 
sadece kendi durumu itibariyle değil, malları 
kirden ve sudan ve bozulmaktan koruyacak bir 
halde tertibatlı olarak bulunması maksuttur. Tasa
rı metni tertibat cihetini iyice belirtmemekte-
dir. Bilfarz bâzı malların kirden korunması için 
odunlar, latalar gibi birtakım malzemenin de 
ambarlarda bulunması zaruri olabilir. Bundan 
başka tasarı belli bir akit uyarınca yüklenecek 
malın cinsi göz önünde tutularak gerekli ted
bir ve tertibatın alınması lâzımgeldiği noktası
nı da iyice belirtmemektedir. Madde bu cihet
leri açıkça anlatacak şekilde düzeltilmiştir. 

Nihayet bu fıkrada alınacağı bildirilen ter
tipler ve tedbirlerin şümulü ve derecesi deniz
cilik örf ve usulleriyle tâyin olunacağından ve 
bu örf ve usuller bâzı hallerde her hangi bir 
tedbirin alınmamasını gerekli kılabileceğinden 
ve yapılacak akdin değerine göre aşırı olan mas
raflar yapılması beklenemiyeceğinden ve deniz
cilik âdetleri bu şekilde bir külfeti kaptana 
esas itibariyle yükleyemiyeceğinden dolayı ikin
ci fıkrada örf ve usule de atıf yapılması uygun 
görülmüştür. Nitekim bu ikinci fıkranın meha
zı olan Alman Ticaret Kanununun 514 ncü mad
desinin ikinci fıkrasına ait mahkeme içtihatları 
da bu esası takibetmektedirler. (Schaps, 1912 : 
514 ncü madde şerhi numara 10) 

Madde 984 : 5 nci fıkradaki (şahit olarak) 
sözü tayyedilmiştir; bu maddenin mehazı olan 
Alman Ticaret Kanununun 525 nci paragrafın
da böyle bir kayıdolmadığı gibi esasen hukuki 
mahiyeti itibariyle de gemi adamlarının bura
daki beyanları bir şahadet değildir. 

Altıncı fıkra değiştirilmiş, yemin kaldırılmış 
yerine ihtar konulmuştur. Zira deniz raporuna 
mevzu teşkil eden hâdiseler çok kere kaptanın 
ve diğer gemi mürettebatının mesuliyetini mucib-
olan hâdiseler olması itibariyle şahıslar bizzat 
alâkadar durumundadırlar. Binaenaleyh kendi 
şahıslarına taallûk eden bir hususta yemin ile 
dinlenmeleri usul hukukumuzun prensipleriyle 
de kabili telif değildir. 

Madde 989 : Bu maddenin anlatmak istediği 

hukuki esas, kaptanın kanuni temsil salâhiyetini 
kullanarak yaptığı muamelelerle donatanı, hu
dutsuz yani şahsan değil, ancak gemi ve navlun
la mahdudolarak mesul kılabileceğidir ve dola-
yısiyle, kanuni temsil salâhiyeti dışında kalan 
muameleler için akdî ve açık bir temsil salâhiye
tine ihtiyaç bulunduğudur. Maddenin her iki 
cümlesi bu maksadı daha açık belirtecek şekilde 
ve Alman Kanununun 529 ncu maddesine daha 
uygun bir tarzda kaleme alınmış ve 948 nci mad
denin birinci bendine yapılan atıf maddenin an
laşılmasını zorlaştırdığından metinden çıkarılmış 
ve Alman Kanununda olduğu gibi kere içine alın
mıştır. 

Madde 990 : Birinci fıkrada satışın ne gibi 
hallerde yapılacağı belirtilmiş olmadığı ve şaftsın 
yapılabileceği haller yalnız geminin tamir ka
bul etmez veya tamire değmez duruma düşmesi 
halinden ibaret bulunmadığı cihetle yalnız 838 
nci maddenin göz önünde tutulması kâfi gelmi-
yeceğinden, birinci fıkranın mer'i kanunumuz-
daki muadili olan 1071 nci maddenin birinci 
fıkrası hükmüne ve Alman Kanununun 530 ncu 
maddesinin birinci fıkrası hükmüne uygun şekil
de kaleme alınması gerekmiştir. 

Madde 995 : Bu madde son fıkrasında kapta
nın yükle ilgili olanların temsilcisi sıfatiyle mah
kemelerde dâva açma salâhiyeti olup olmadığın
da tereddüt uyandırabilecek bir tarzda yazılmış 
olduğundan, kendisinin idari ve adlî makamlara 
başvurabileceği ve her türlü dâvayı da açabilece
ği açıklanmıştır. 

Madde 1000 : Alman Kanununun 680 nci 
maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde 
540 nci maddeye atıf vardır. 680 nci madde bi
zim tasarıdaki 1160 nci maddeye, 540 nci madde 
ise 1000 nci maddeye karşılıktır. Bu itibarla 1000 
nci maddede 1160 nci maddenin birinci fıkrası
nın birinci bendine yapılan atıf doğru olabilir. 
Bu sebeple tasarının ikinci fıkrasındaki atıf 1160 
nci maddenin birinci fıkrasının birinci bendi şek
linde düzeltilmiştir. 

Madde 1015 : 6379 sayılı Deniz îş Kanunu
nun birinci maddesi hükmünce bu kanunun şü
mulüne giren gemilerde çalışan kaptan da aynı 
kanunun ikinci maddesi hükmünce gemi adamı 
olması itibariyle kaptanla donatan arasındaki iş 
akdinde hem Deniz îş Kanunu hükümlerinin hem 
de Ticaret Kanunu hükümlerinin tatbiki mümkün 
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olabilecektir. Böyle bir durum karşısında belli 
bir hâdisede kaptan lehine doğan hakların farklı 
bulunması halinde hangi kanun hükümlerinin 
tatbik olunacağı meselesinin halledilmesi ve ;bu 
noktada ilmî münakaşalara ve içtihat ayrılıkla
rına yer bırakmadan hal şeklinin kanuna konul 
ması zaruridir. îş kanunlarının konuluş gayesi 
iş verenden önce işçinin menfaatlerinin korun
ması olduğundan böyle bir hâdisede Ticaret Ka
nuniyle Deniz îş Kanunundan hangisine göre 
kaptanın daha lehine bir netice elde edilecekse 
o kanunun tatbiki kabul edilmelidir. Maddenin 
ikinci fıkrası bu ihtiyacı karşılamak üzere ko
nulmuştur. 

Her ne kadar Deniz iş Kanununun 12 nci 
maddesinde kaptanla donatan arasındaki mü
nasebetlere ait Ticaret Kanunu hükümlerinin 
mahfuz olduğu bildirilmiş ise de bununla kap
tanın lehine olan hükümlerin mahfuz olduğu 
kastedilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla kaptan
la donatan arasındaki iş akdinin sadece Tica
ret Kanunu hükümlerine tâbi olup Deniz îş Ka
nunu hükümlerinin şümulü dışında kaldığı ka
bul edilemez. Eğer kanun koyucunun maksadı 
bu olsaydı kaptanı sadece iş veren vekili duru
mu itibariyle tarif eder onu bir de ayrıca gemi 
adamları arasında anmazdı. 

Hükümet tasarısında, memleketimizde deniz 
işçilerine ait içtimai sigortalar bulunmadığı ci
hetle mer'i kanunun içtimai sigorta hükümleri
ni ilgilendiren kayıtlarının tasarıya alınmadığı 
bildirilmiştir. Fakat o zamandan beri kabul 
edilmiş bulunan Deniz îş Kanuniyle deniz işçi
leri ve bu arada kaptan da Deniz îş Kanunu
nun 36 neı maddesi hükmünce Sosyal Sigorta 
kanunlarına tâbi tutulmuş bulunmaktadır. Ka
za ve hastalık halinde Ticaret Kanununun kap
tana (îş verene karşı) tanıdığı tedavi görme 
haklariyle Sigorta Kanununun yine kaptana si
gorta kurumuna karşı tanıdığı haklar aynı ga
yeyi hedef tuttuklarından telâhuk etmektedir
ler. Bu itibarla Sigorta Kurumu tarafından fii
len temin edilmiş bulunan menfaatlerin kapta
nın hastalık veya kaza nebebiyle iş verenden 
istiyebileceği hakları düşürmesi tabiîdir. Çün
kü sigorta hiçbir zaman zenginleştirme müesse
sesi olamaz. Fakat Ticaret Kanununda bu esa-
»ı belirten bir hüküm bulunmaması, birçok 
uyuşmazlıklara yol açacağı cihetle bu cihetin 
acık bir hükme bağlanması- uygun görülmüş ve 

yalnız fiilen sağlanmış olan yardımlar nispetin
de kaptanın donatana karşı haklarının sona ere
ceği yollu hüküm tasarıya konmuştur. 

Deniz ticareti mukaveleleri 

Eşya tapma (navlun) mukaveleleri 

Madde 1016 : Tatbikatta deniz yoliyle yük 
taşınmasına ait akitlere (navlun mukavelesi) 
denilmek itiyat haline gelmiş bulunduğundan 
eşya taşıma mukaveleleri ıstılâhiyle beraber 
(navlun mukavelesi veya mukaveleleri) sözleri
nin de kanuni ıstılah olması zaruri görüldüğün
den, birinci kısmın başlığı ve 1016 ncı madde 
buna uygun olarak yazılmıştır. 

Yükleme ve Boşaltma 

Madde 1030 : Sürastarya müddeti zarfında 
beklediğinden dolayı taşıyanın taşıtandan iste
meye hakkı olduğu para hukuki mahiyeti itiba
riyle bir tazminat değildir. Çünkü taşıtanın bu 
müddet zarfında gemiyi bekletmesi mukavele
ye aykırı bir hareket olmayıp bilâkis akdiıı ken
disine bahşeylediği bir hakkın istimalidir. Sü
rastarya parasının istenebilmesi için bir zararın 
meydana gelmesi de şart değildir. Bu mülâha
zalarla maddedeki (tazminat) sözü çıkarılmış 
ve onun yerine ücret denilmiştir. 

Madde .1031 : Tasarının bu maddesinin 2 ve 
3 ncü fıkraları kanuni sürastarya müddetini tâ
yin etmektedirler, yani mukavelede sürastar-
yadan veyahutta yalnız sürastarya ücretinden 
bahsedilmiş olup da sürastarya müddetinin ne
den ibaret olduğu gösterilmemiş bulunduğu tak
dirde tasarı bu müddeti on dört gün olarak tes-
bit etmektedir. Wüstendörferin de haklı ola
rak işaret ettiği gibi (Sahife: 249) işbu müd
det bugünün ihtiyaçlarına uymıyan ve çok de
fa pek uzun düşen bir müddettir. İşin doğrusu 
bu müddetin yükleme müddeti ile mütenasib-
olmasıdır. Nitekim İskandinav mevzuatı gibi bâ
zı modern kanunlar bu yolda hareket etmişler
dir. Eneümenimizee de bu görüş asri ihtiyaç
lara uygun telâkki olunduğundan Alman Deniz 
Hukuku Encümeninin teklifi veçhile işbu müd
det yükleme müddetinin yansı olarak tesbit 
olunmuştur. 

Madde 1036 : Tasarının bu maddesi yükle
me ve sürastasya müddetlerinin sureti hesabiy-
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le tarafların elinde olmıyan sebeplerle yükle
menin yapılmadığı günlerin hesaba ithal edilip 
edilmiyeeeği meselelerini tanzim etmektedir. 

Mehazımız Alman Kanunu gibi tasarının 
maddesi de, birçok yabancı kanunlardan ve tat
bikatta Çarter mukavelelerine ithal edilen şart
lardan farklı olarak, gerek yükleme, gerekse 
sürastarya müddetini aynı hükme tâbi tutmuş 
ve her ikisinde de günlerin fasılasız sayılması 
esasını kabul etmiştir. Alman Kanununun eski 
devirlerden kalmış olan bu hükmü zamanımı
zın ihtiyaçlarına ve sosyal icaplara uymamakta 
bizzat Almanya'da dahi tenkidleri mucibolmak-
tadır. Encümenimiz dahi bu ilmî tenkidlere iş
tirak ederek yükleme müddetinin hesabında yal
nız iş günlerinin nazara alınması ve fakat sü
rastarya müddetinde ise günlerin aralıksız sa
yılması esasını kabul etmiştir. Binaenaleyh yük
leme müddetinin cereyanında hafta tatili ile 29 
Ekim günleri iş günü olmadığından bu günler 
hesaba katılmıyacak, buna mukabil sürastarya 
müddetinin hesabında hiçbir fasıla ve inkıta ta-
mnmıyaeak hattâ umumi tatil günlerinden baş
ka Cumhuriyet Bayramı ve hafta tatili günle
ri de hesaba katılacaktır. 394 sayılı kanun ile 
2739 sayılı Kanunun 3466 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan şeklinin hükümlerinden çıkan mâ
na budur. 

Yüklemeye engel olan (fırtına, grev ve saire 
gibi) tesadüfi sebeplerin müddetlerin cereyanı
na tesiri meselesine gelince : Tasarı ve mehazı 
olan Alman Kanununun bu husustaki prensibi
ni şöyle ifade edebiliriz : Taraflardan her biri 
kendi faaliyet sahasında tahakkuk eden bu gibi 
arızaların neticelerine katlanacaktır. Binaena
leyh yükün bu gibi sebeplerle gemiye teslimi 
mümkün olmıyan günler bekleme müddetinin 
cereyanına mâni olmıyacaktır. Buna mukabil 
yükün tesellümüne yani gemiye alınmasına mâ
ni olan bu gibi sebepler ise (ezcümle gemide 
tamir icrası gibi) bilâkis bekleme müddetinin 
cereyanına mâni olacak yani mezkûr müddet 
bugünler kadar uzatılmış olacaktır. Binneticc 
taşıyan, bu munzam günler kadar fazla bekle
meye mecbur olacağı gibi işbu mâniler süras
tarya müddeti içinde çıkmış olsa bile bugünler 
için sürastarya ücreti istiyemiyecektir. 

Alman Kanunu ve ona tebean tasarı, yukar
da izah olunan ana prensibe sonuna kadar sa
dık kalmamış ve zuhur eden mâniin hâdisede 

bahis mevzuu yükün veya her türlü yükün yük
lenmesine engel olup olmadığına göre bâzı taf
sillere girişmiştir. Bunun da sebebi Wüstendör-
fer'in izahatından anlaşılacağı veçhile vak
tiyle Hamburg Komisyonunda tahaddüs 
eden fikir ayrılığı dolayısiyle bir uzlaştırmaya 
zaruret hâsıl olmuş bulunmasıdır. Binaenaleyh 
işbu uzlaştırma hükmü yerine Almanya'da ilim 
sahasında da teklif olunduğu veçhile yukarıki 
ana prensibe de sadık kalınarak üçüncü bir 
grup yükleme engelleri kabul edilmiştir ki, bu 
da tarafların yeddi ihtiyarında olmamakla bera
ber her iki tarafın faaliyet sahasını ilgilendiren 
tesadüfi sebeplerle yüklemenin inkıtaa uğraması 
halidir. Bu gibi hallerde her iki tarafın da men
faatleri göz önünde bulundurularak bekleme 
müddetinin uzaması ve fakat bu mâniler yükleme 
müddeti içinde çıkmış olsa bile taşıtanın süras
tarya ücretini ödemesi esası kabul edilmiştir. Bu 
mülâhazalarla madde yeniden kaleme alınmıştır. 

Madde 1037 : 1036 ncı maddedeki tadil ile he-
mahenk bir hale konulmuştur. 

Madde 1039 : Madde daha vazıh bir hale ko
nulduğu gibi mehazı Alman Ticaret Kanununun 
578 nci maddesinin son cümlesindeki hüküm de 
iktibas olunarak maddeye birinci fıkranın son 
cümlesi olarak ilâve edilmiştir. 

Madde 1049 : Malı yükleten ve taşıtan kimse
nin bu maddede gösterilen mükellefiyetinin diğer 
bir müeyyidesi olarak ikinci fıkra hükmü eklen
miş ve böylece kanundaki bir boşluk dolduruldu
ğu gibi mesuliyetin şümulü belli edilmiştir. Şu 
noktayı belirtmek lâzımdır ki, malların yükletil
miş olmasına rağmen vesikaların zamanında veya 
tam olarak verilmemiş olması malların teslim edil
memesi halindeki müeyyidelerin tatbikini ge
rektirir. 

Madde (1050 - 1057) : Tasarının bu maddele
ri boşaltmayı tanzim etmekte olup yüklemeye ait 
hükiynlerin aynen tekrarından ibarettir. Yükle
me hükümlerinde yapılan tadiller aynı mucip 
sebeplerden ötürü bu maddelere de naklolunmuş-
tlll'. 

Madde 1053 : Hükümet tasarısında tâyin edi
len 14 günlük sürastarya müddeti mer'i kanun 
hükümlerine ve bunun mehazı olan Alman kanu
nundaki hükümlere uygun düşmekte ise de Al
man hukukçularının da tenkid ettikleri üzere bu 
hükümler bugünkü ihtiyaçlara uygun değildir. 
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Bu itibarla en son bâzı kanunlarda kabul edildi
ği üzere surastarya müddetinin boşaltma müdde
tinin yarısından ibaret olması prensibi kabul edil
miş ve bu maddenin ikinci fıkrası böylece kaleme 
alınmıştır. 

Madde 1057 : Maddenin üçüncü fıkrasının 
son cümlesindeki surastarya müddetinden mak
sat, mukavele ile muayyen ve gayrimuayyen bir 
surastarya müddetinin mukavele edilmiş olması
dır. Binaenaleyh kanuni surastarya müddeti de 
buraya dâhildir. Bu bakımdan her hangi bir yan
lış anlayışa yer bırakmamak üzere (kararlaştırı
lan) sözü çizilmiştir. 

Taşıyanın mesuliyeti ve hakları 

Madde 1062 : Tasarının bu maddesi mer'i ka
nunun bu meselede koymuş olduğu prensibe na
zaran tamamiyle yeni bir esası ihtiva etmekte
dir. Mer'i kanunda donatan gemi adamlarının 
her türlü kusurlarından mesuldür ve kendisine 
Borçlar Kanununun 55 nci maddesinde derpiş 
edilmiş olan mesuliyetten kurtulma sebeplerini 
iddia ve ispat etmek salâhiyeti de tanınmış de
ğildir. Halbuki tasarı, gemi adamlarının kusur
larını iki kısma ayırmakta, bunların gemi sevk ve 
idaresine ait kusurlarından (Faute nautique -
seyrüsefer kusuru) dolayı donatanın mesul olmı-
yacağı esasını kabul etmektedir. Bu prensip La-
hey kaideleri ve buna müsteniden kabul edilmiş 
olan Brüksel mukavelesi ile derpiş edilmiş bulun
maktadır ki, bu mukavelelere katılmak için Bü
yük Millet Meclisince 6469 sayılı Kanunla hü
kümetimize salâhiyet verilmiştir (Düstur cilt 36, 
sayfa 247 ve sonrakiler). 

Bu kaideler Anglo - Sakson hukukundan alın
mıştır. Bunların Anglo - Sakson hukukundaki men
şei navlun mukavelelerine konulması âdet haline 
gelmiş bulunan (Any Wrongful actin the Navi-
gation or management of the ship) şartıdır. Bu 
şartın ve meseleyi mümasil bir şekilde tarizim 
eden Amerika Birleşik Devletlerinin 1893 tarihli 
Harter Kanunu tatbikatında hangi kusurların 
seyrüsefer kusuru ve hangi kusurların (seyrüse
fer kusurunun zıddı olan) ticari kusur mahiye
tinde bulunduğu uzun tereddüt ve münakaşalara 
yer vermiş ve neticede seyrüsefer kusuru mefhu
munun dar bir şekilde tefsiri esası kabul edil
miştir (Bak Wüstendörfer 271 - 272 sayfa, Hans 
Gramm : Das neue Deutsehe Seefrachtrecht nach 

den Haager Eegeln 1938. Verlag von E. S. Mitt-
ler und sohn. Berlin s. 118, 119). Bu tarihî men
şe ve tatbikatta karşılaşılan zorluklar göz önün
de tutularak gerek Brüksel Konvansiyonunun 
gerekse buna müsteniden muhtelif memleketler-
ce ısdar edilmiş bulunan kanunların tatbikatında 
da aynı tefsir şekli benimsenmiş bulunmaktadır. 
Bu hükmün iyice anlaşılabilmesi içki Alman hu
kukçuları Brüksel Anlaşmasında bulunmıyan ve 
fakat mâna itibariyle ona uygun olan bir esası 
Alman Ticaret Kanununun 607 nci maddesinin 
ikinci fıkrasına (bu kanunun 10 Ağustos 1937 
tarihinde değiştirilmesi sırasında) koymuşlar ve 
o hüküm tasarının 1062 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının ikinci cümlesi olarak kabul edilmiş 
bulunmaktadır. Bunun gibi memleketimizde te
reddüt halinde borçlu olmamanın asıl olduğu 
yollu kaidenin burada da tatbiki ile 1062 nci 
maddenin ikinci fıkrası hükmünün konuluş ga
yesine aykırı şekilde geniş tefsir edilmesini ön
lemek zaruri görülmüş ve deniz hukukundaki 
mesuliyetten kurtulma şartlarında olduğu gibi 
kanunun bu hükmünün de dar bir tefsire tâbi 
tutulmasını sağlamak maksadiyle bir kusurun 
mahiyetinde veyahut zararın neden doğmuş ol
duğunun tâyininde tereddüdedilmesi halinde 
yani katî bir neticeye varılamaması halinde ku
surun seyrüsefer kusuru olmadığı esasından ha
reket edileceği diğer tâbirle donatanın mesuliyeti 
cihetine gidileceğini açıkça bildirmek üzere 1062 
nci maddeye 3 ncü fıkra olarak (tereddüt halin
de zararın teknik idarenin neticesi olmadığı ka
bul edilir) hükmü konulmuştur. 

Şunu da belirtmek lâzımdır ki, ikinci fıkra
nın birinci cümlesindeki (geminin sevk ve ida
resi sırasındaki bir hareketten) sözleri maksadı 
anlatmaya yeter derecede elverişli olmayıp hük
mün geniş bir şekilde tefsirine yol açacak mahi
yette bulunduklarından bu sözler yerine hük
mün konuluş maksadına daha uygun olan (za
rar geminin şevkine veya başkaca teknik idaresi
ne ait bir hareketin) sözleri yazılmıştır. 

Bu maddenin ikinci fıkrasının, ikinci cümle
sinin başına (daha ziyade) sözleri eklenmekle me
tin, mehazımız olan Alman Kanununa uygun bir 
şekle konulmuştur. Böylece alman bir tedbirin 
hem gemiyi, hem yükü hedef tutması halinde 
galip vasfı itibariyle yükü hedef tuttuğu takdir
de hâdisede seyrüsefer kusuru değil, ticari ku
sur kabul olunacaktır. 
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Madde 1063 : Mehazı olan Brüksel Anlaşma

sının dördüncü maddesine uygun hale getirilmiş
tir. 

Madde 1064 : Tatbikatta donatanların taşı
tan veya yükletenle anlaşarak hakikata aykırı 
konişmento tanzim eyledikleri ve ezcümle mal
lar hasarlı olduğu halde konişmentoda hasarsız 
olarak gösterdikleri ve konişmentoya yükleme
den mukaddem tarih attıkları görülmektedir. 
Ancak donatan bu gibi yanlış beyanlardan do
layı gönderilene karşı mesul bulunmaktadır. 
Böyle bir mesuliyet halinde yükletene veya ta
şıtana rücu haklarını teminen kendilerinden bir 
garanti mektubu almaktadırlar. îşte bu gibi 
suiistimallerin önüne geçmek maksadiyle mez
kûr garanti taahhütlerinin hükümsüz olacağı
na dair ikinci fıkranın sevkı uygun görülmüş
tür. 

Maddell066 : Bu maddede yazılı bildirme 
mükellefiyetine . riayetsizlik hakkın düşmesini 
intacetmez. Binaenaleyh hak sahibi ihbar mü
kellefiyetine riayet etmemiş olsa bile 1067 nci 
maddede yazılı bir senelik hak düşürücü müd
det içinde dâva açarak hakkını arıyabilir. Bil
dirme mükellefiyetine riayet etmemenin neti
cesi maddenin üçüncü fıkrasında yazılı karine
nin tatbikine münhasırdır. îşte, bu vaziyeti 

, her hangi bir tereddüde mahal, kalmamak üze
re açık bir suretle belirtmek maksadiyle 3 ncü 
fıkranın sonuna (şu kadar ki bu karinelerin ak
si ispat olunabilir) hükmü ilâve olunmuştur. 

Madde 1070 : Maddenin ikinci fıkrası Al
manca aslının kelime bekelime tercümesi olup 
aslı gibi müphemdir. Bu itibarla Alman sarih
lerinin bu fıkra hakkında verdikleri izahata uy
gun olarak fıkra vazıh bir hale konulmuştur. 

Madde 1072 : Son fıkradaki «navlun» sözü 
«navlun tazminatı» şeklinde değiştirilmiştir. Ni
tekim Almanca aslı da budur. Filhakika mak
sat da navlun değil, müşterek avarya sebebiy
le feda edilen mallar için donatanın mahrum 
kaldığı navlundan dolayı kendisine müşterek 
avarya hükümlerince ödenecek olan tazminattır. 

Madde 1076 : îşbu madde müddet üzerine 
kararlaştırılmış olan navlunların hangi tarihten 
itibaren işlemeye başlıyacağı meselesini tanzim 
etmektedir. Bu itibarla birinci fıkranın ikinci 
satırındaki (bu müddet) sözü silinmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasındaki (veya suras-
tarya tazminatı) sözü çizilmiştir. Zira, tasarı

da kabul edilen terminolojiye göre (surastarya 
kararlaştırılmış ise) sözü surastaryanın yalnız 
müddetinin veya sadece ücret miktarının ka
rarlaştırılmış olması hallerini esasen ifade et
mektedir. 

Madde 1077 : Bu madde taşıyanın 1069 ncu 
maddede yazılı alacaklarından dolayı yük üze
rinde haiz bulunduğu hakkı tanzim etmektedir. 
Mehazımız Almanya'da «yük alacaklısı hakkı» 
namı verilen bu hak mahiyeti itibariyle bir rehin 
hakkıdır. Nitekim yük alacaklısı hakkı doğu
ran diğer hallerde de (ezcümle müşterek avar
ya veya kurtarma ve yardımdan dolayı yük sa
hipleri aleyhine doğan alacaklar gibi) vaziyet 
aynıdır. Yük alacaklısı hakkı mefhumuna giren 
bu çeşitli halleri yekdiğerinden ayırmaya ve 
mer'i kanunun mehaza da uygun olan sistemin
den inhiraf etmeye sebep mevcudolmadığmdan 
maddenin gerek matlap, gerekse metnindeki 
(hapis hakkı) sözü yerine (rehin hakkı) sözü 
ikame olunmuştur. Gerçekten teslimden sonra 
da 30 gün devam eden bu hak Medeni Kanunun 
hapis hakkından ayrıldığı gibi yük alacaklısı 
hakkının bâzı hallerinde esasen alacaklı yükün 
zilyedi de değildir. Tasarı maddesindeki bu de
ğişiklik neticesinde gerek Medeni Kanuna ve 
gerekse tasarının taşıma işleri komisyoncusu
nun hapis hakkına mütedair olan hükümlerine 
atfa da lüzum kalmamıştır. 

Yolculuğun başlamasına veya devamına engel 
olan sebepler 

Madde 1083 : Bu maddenin birinci fıkrası
nın birinci bendindeki (en yüksek makamca ya
pılan tasarruf veya emir) sözleri yerine mânayı 
daha iyi anlatmak ve ikinci derecedeki makam
ların tasarrufları hakkında çıkabilecek tered
dütleri ortadan kaldırmak maksadiyle (âmme 
tasarrufu) sözleri konulmuştur. 

Madde 1090 : Bu maddedeki (en yüksek ma
kamca yapılan tasarruf veya emir) sözleri 1083 
ncü maddenin değiştirilmesinde gösterilen se
beplerden dolayı âmme tasarrufu olarak düzel
tilmiştir. 

Madde 1091 : Bu maddenin tatbikinde göz 
önünde tutulması lâzımgelen çok mühim bir ci
het vardır; o da bilhassa mal koruma mevzuun
da kaptanın maddenin mutlak şekilde yazılışın
dan istifade ederek navlun akdi hükümleriyle te-
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minat altına alınmak istenen menfaatleri hiçe sa
yıp rotayı değiştirmesi ve böylece kurtarma veya 
yardım parası elde etmek istemesidir. Halbuki 
kaptanın daima tedbirli bir kaptan gibi hem 
donatanın hem yük ile ilgili kimselerin men
faatlerini göz önünde tutarak fedakârlık yap
mak için mühim bir sebep mevcudolmadıkça 
rotayı değiştirmemesi lâzımdır. Kaptanın yolcu
lukla. ilgili bulunan kimselerin menfaatlerinin 
heyeti umumiyesini göz önünde tutarak hareket 
etmiş olup olmadığı afaki kıstaslarla tâyin edi
lecektir. Bu bakımdan kanunun tatbikatında 
hâkimlerin ve avukatların ve bilhassa kaptan
ların dikkat nazarlarını çekmek üzere Medeni 
Kanunun 2 nci maddesine atıf yapılması zaruri 
görülmüştür. Şüphesiz ki, hususi hukukda 
en mühim âmme intizamı kaidelerinden bulu
nan Medeni Kanunun ikinci maddesi hükmü 
böyle bir atıf olmaksızın da hâdisede tatbik 
yeri bulacaktır. Fakat mahkemelerin bu ikinci 
madde hükmünü tatbik sırasında gayet çekin
gen davranmaları ve kaptanların da kendilerini 
her şeyden önce donatanın menfaatlerini koru
makla mükellef kimselerden saymaları göz 
önünde tutulunca ikinci madde hükmünün tat
bik edilmemesi ve böylece 1091 nci madde hük
münün ruhuna ve esas maksadına aykırı bir 
şekilde tatbik edilmesi tehlikesi, ciddî bir tehli
ke mahiyetini arz edecektir. Bunu önlemek ieiıı 
böyle bir atfa zaruret vardır. Mehazın '836 a 
maddesinin tatbikinde de lâfzi tefsire saplan-
mayıp menfaatler durumunun göz önünde tu
tulması lâzımgeldiği kabul edilmektedir (Wüs-
tendörfer S. 256,257). 

Konşimento 

Madde 1,114 : Burada taşıyanın mesul ola
cağı miktarın âzami haddini tâyin bahis mevzu
udur. Zarar daha az ise taşıyan hakiki zarar 
miktariyle mesul olacaktır. Bu bakımdan 800 
lira pek az görülerek 1 500 liraya çıkarılması 
uygun görülmüştür. 

Madde 1116 : Gerek mehazımız olan Alman 
Ticaret Kanununun değişik 662 nci maddesi 
hükmü gerekse bunun esası olan Brüksel Anlaş
masının üçüncü maddesinin 8 nci fıkrası gere
ğince âmir hükümleri her hangi bir şekilde ber
taraf eden bütün kayıt ve şartlar ve anlaşmalar 
TbAtıl sayıldıklarından ve tatbikatımızda bir 

âmir hükmü doğrudan doğruya değil de dolayı-
siyle bertaraf etmeyi hedef tutan anlaşma veya 
kayıt ve şartların muteber bulunup bulunma
dığı birtakım münakaşa ve tereddütlere yol aç
tığından hem bu münakaşa ve tereddütleri ön
lemek hem de karada taşıma akitlerindeki taşı
yıcıya düşen mesuliyet hükümlerinin kaldırıl
ması veya hafifletilmesi neticesini doğuran bü
tün kayıt ve şartların muteber bulunmadığı 
esasını tesbit eden tasarının 766 nci maddesin
deki yazılışla ahengi temin etmek üzere beşinci 
bentten sonra gelen cümle yeniden kaleme alın
mıştır. 

Bu maddenin ikinci fıkrasına ispat külfetinin 
tersine çevrilmesi yani kanun hükümlerince is
patı taşıyana düşen bir vakıayı ispat külfetin
den kurtaran ve onun aksini ispat külfetini ta
şıtana veya gönderilene yükleten bir konişmen-
to şartının dahi mesuliyeti hafifleten veya kal
dıran bir kayıt mahiyetinde bulunup bulunma
dığı meselesinin kanunun ruhuna uygun olarak 
hallini temin için 2 . I V . 1936 tarihli Fransız De
nizde mal taşıma Kanununun 9 ncu maddesinder 
ki hükümden ilham alınarak (hususiyle kanun
larla tanzim edilmiş bulunan beyyine külfetinin 
taşıtan veya gönderilenin aleyhine olarak tersi
ne çevrilmesi neticesini doğuran kayıt ve şart
lar dâhil) ibaresi metne konulmuştur. Böylece 
beyyine külfetini tersine çeviren kayıt ve şart
ların dahi hükümsüzlüğü temin edilmiştir. 

(Fıkra 3) Tasarının bu hükmü Lahey kai
delerine uygun olarak yalnız konişmentolu 
nakliyata hasredilmiştir. Bunun sebebi ise : 
Çarter mukavelelerinde taşıtanın mukavelelerin 
ihtiva eylediği ademimesuliyet şartlarını tetkik 
fırsatına malik ve icabında haklarım koruyacak 
kadar iktisaden kuvvetli olduğu düşüncesidir. 
Halbuki donatanların bütün dünyada teşkil et
tikleri birliklerle menfaatlerini korumak bakı
mından mütesanit hir hale gelmiş olmaları ve bu 
birlikler tarafından hazırlanan standart muka
veleleri taşıtan ve yükletenlere kabul ettirme
leri muvacehesinde yukarıki düşüncenin dün
ya denizciliğinin bugünkü durumuna uymadığı 
anlaşılmıştır. Bu itibarla maddenin âmir hük
münün haddizatında konişmentosuz nakliyata 
da teşmili ve böylece donatanın mesuliyetinin 
tek bir esasa bağlanması gerek adalet ve gerek
se hukuk nizamının vahdeti bakımından daha 
uygundur. Ancak Lahey kaidelerini benimse-
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mi§ olan diğer memleketlerdeki hukuki du
rum muvacehesinde Türk donatanlarının reka
bet kabiliyetini azaltmamak bakımından tasarı
daki esas yurt dışındaki nakliyat hakkında ay
nen kabul edilmekle beraber memleket içindeki 
taşimalar bundan istisna edilmiş ve bu son ta
şımalar hakkında yukarda zikredilen adalet 
prensibinin tatbikini teminen üçüncü fıkra hük
mü sevk olunmuştur. 

766 ncı maddeye ait gerektirici sebepte açık
landığı üzere butlan hükmünün tatbiki için akit 
hükmünün ne kasıtla konulmuş olduğunu araştır
maya ihtiyaç olmaksızın bu maddede gösterilen 
hukuki esaslara aykırı neticeler doğuran akit 
hükümleri sırf böyle neticeler doğurdukları için 
batıl sayılacaklardır. 

Madde 1117 : 1116 ncı maddeye ilâve olu
nan 3 ncü fıkra ile ahengi temin maksadiyle 
işbu bende (şu kadar ki) ile başlıyan cümle ilâ
ve olunmuştur. 

Tasarının 1117 nci maddesi hükmü, 1118 nci 
maddenin 4 No.lu bendindeki hükmün bir istis
nası mahiyetinde olduğundan her iki maddenin 
yerleri değiştirilmiştir. 

Yolcu taş%ma mukavelesi 

Madde 1128 : Bu maddenin ikinci fıkrasın
da bagajın zıya veya hasarı halinde tatbik olu
nacak hükümler arasında 1069 neu madde hük
münün gösterilmesi bir yanlışlık eseridir. Çün
kü bu madde hükmünün zıya ve hasardan do-
jgan tazminat meselesiyle bir ilgilisi yoktur. 
Bu maddenin mehazı olan Alman Kanununun 
673 ncü maddesinin 10 Ağustos 1937 tarihli 
kanunla değiştirilmiş ikinci fıkrasında en son 
613 neü maddeye atıf yapılmaktadır ki, bu da 
tasarının 1068 nci maddesine karşılık teşkil et-
metkedir. Bu itibarla atıf düzeltilmiştir. 

Bu maddenin 3 ncü fıkrasındaki ilk atıf 
1024 ncü maddeye yapılmış ise de bagajlar hak
kında 1023 ncü madde hükmünün de tabiki za
ruridir. Nitekim mehazın 673 ncü maddesinin 
3 ncü fırasmdaki atıf tasarıdaki 1023 ncü mad
denin karşılığı olan Alman Kanununun 563 neü 
maddesinden başlamaktadır. Bu itibarla bu atıf 
da düzeltilmiştir. 

Madde 1129 : 1077 nci maddenin gerektiri
ci sebeplerinde bildirildiği üzere buradaki hapis 
hakkı da rehin hakkı olarak düzeltilmiştir. 

Madde 1130 : Bugünkü kanunda ve tasarı

da yolcu taşıma akitlerinin gereği gibi yerine 
getirilememesi yüzünden yolcunun cismani zara
ra uğraması veya ölmesi halinde istenilecek taz
minatlar hakkında herhangi bir hüküm bulun
maması büyük bir eksiklik teşkil etmektedir. 
Yolcu bagajı hakkında ödenecek tazminatın ta
sarının 1128 nci maddesiyle hükme bağlanmış 
olmasına rağmen yolcunun şahsının zarara uğ
raması halinde ödenecek tazminat hakkında yal
nız haksız fiil hükümleri ile iktifa edilmesi 
istendiği düşünülürse bu eksikliğin ne derece 
önemli olduğu anlaşılır. Bu itibarla bu mevzuun 
tasarının encümenimizce kabul edilen şekliyle 
766 ve 806 ncı maddeleri hükümlerine atıf yo-
liyle tanzim edilmesi uygun görülmüştür. Fa
kat, karada yolcu taşıyan kimsenin aksine olarak 
denizde yolcu taşıyanların akdin yerine getirilme
mesinde veya eksik olarak yerine getirilmesinde 
şahsi bir kusurları bulunmadığı takdirde gemi 
ve navlunla mahdut olarak mesul tutulmaları 
gerektiğinden burada bir yandan karada yolcu 
taşıma akdine ait iki hükme atıf yapılırken di
ğer cihetten mahdut mesuliyet hükümlerine dahi 
atıf yapılarak maddenin tatbikinde her hangi 
bir tereddüde yer birakılmamak istenilmiştir. Ta
sarıdaki 1130 ncu madde hükmü 3 ncü fıkra 
olarak muhafaza edilmiştir. 

Beniz aşırı satış mukaveleleri 
Madde (1134, 1135, 1136, 1142, 1144, 1155) : 

Bu maddelerdeki (cayma) veya (cayarak) sözleri 
yerine (mukavelenin aynen ifasından vaz geçe
rek veya vazgeçme) sözleri yazılmıştır. Tafsilât 
için '802 nci maddenin mucip sebebine bakınız. 

Madde 1(140. : Sif satışlar hakkındaki Millet
lerarası ticari teamüllerden ve memleketimizdeki 
ticari teamüllerden anlaşıldığı üzere sif satışta 
satıcının malı teslim borcunun ifa yeri malın ge
miye yüklendiği yerdir. Her ne kadar bu cihet 
mer'i kanunda olduğu gibi bu tasarının da bir
takım hükümlerinin incelenmesinden ve bu hü
kümlerin muhalif mefhum yoliyle tefsirinden 
anlaşılmakta ise de çok ehemmiyetli olan bu nok
tanın açık bir hükme bağlanmamış olması doğru 
görülmediğinden metne son fıkranın birinci cüm
lesi olarak ifa yerinin malın yüklendiği yer 
olduğu yazılmıştır. Diğer cihetten mallar için 
konişmento tanzim edilmiş olan hallerde (ki sif 
satışta esas budur; nitekim tasarının 1145 nci 
maddesinde bu cihet belirtilmiştir.) mülkiyetin, 
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teslim borcunun ifasiyle mi, yani malm taşın
mak üzere gemiye yükletilmesiyle mi, yoksa ko-

nişmentoya bağlanmış malların mülkiyeti koniş-
mentonun ciro ve teslimi ile geçirilmiş olacağın
dan bu mülkiyetin ancak konişmentonun ciro ve 
teslimi ile mi alıcıya geçeceği noktasında tereddüt
lere düşüldüğünden, bu tereddütlerin önlenmesi 
için maddenin son fıkrasına ikinci cümle ilâve edil
miştir. Şayet konşimento tanzim edilmemiş ise, 
mal teslimi borcunun yükleme ile beraber ifa 
edilmiş olacağı ve mülkiyetin o zaman alıcıya 
geçmiş bulunacağı esas kaideyi teşkil edecektir. 
Şu nokta da belirtilmelidir ki son fıkranın ikinci 
cümlesinin dayandığı prensip mülkiyetin koniş-
mentoya bağlı olan malların tâbi olduğu hüküm
lere göre geçeceği esasıdır. Bu bakımdan cirosu 
mümkün olmıyan konişmentolarda dahi mülki
yet konişmento hükümlerine göre geçecektir. Ve 
yine malm başka bir kimseye teslim edilmiş ol
ması yani konişmentonun salahiyetli hâmilinin 
malı teslim alandah başka bir kimse olması hal
lerinde yine konişmentolara ait hukuk kaideleri 
tatbik edilecektir. Son fıkranın ikinci cümlesi 
tatbikatta en çok geçen hali hedef tutarak yazıl
mıştır. Yoksa bundan maksat konişmento hü
kümlerinin ancak belli bir halde tatbik yeri bu
lacağını anlatmak değildir. 

Madde 1156. : Metindeki (kadri mârufu aş
mazsa) sözleri, bugünkü hukuk tatbikatçıları 
için yeter derecede açık bir mânayı haiz olmadı
ğından Borçlar Kanununun 360 ncı maddesinin 
birinci fıkrasındaki hüküm esas tutularak bu 
sözleri yerine (alıcının malı kabul etmeye nasa-
fet kaidesine göre zorlanamıyacağı derecede 
aşırı değilse) sözleri konulmuştur. 

Deniz ödüncü mukavelesi 

Madde 1175 : Bu maddede 973 ncü madde
nin sadece ikinci fıkrasına yapılan atıf kâfidir. 
Esasen 973 ncü madde, iki fıkradan ibarettir; 
zaten bunun mehazı olan Alman Ticaret Kanu
nunun 695 nci maddesinin kendisine atıf yap
tığı 512 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları bu 
512 nci maddenin tasarımızda karşılığı olan 973 
ncü maddede bir fıkra yani ikinci fıkra olarak 
birleştirilmiş bulunmaktadır. 

Müşterek ve hususi avaryalar 

Madde 1179 : Müşterek avaryalara ait mil

letlerarası esaslar, York - Anvers kaideleri adı 
altında toplanmış bulunmaktadır. Hükümet tasa
rısında bu kaidelerin esas tutulmuş olması, ka
nunun bilhassa milletlerarası münasebetlere iliş
kin bulunması dolayısiyle encümenimizce de ye
rinde görülmüştür. Yalnız hükümet tasarısının 
yapıldığı tarihte mevcut bulunan 1924 tarihli me
tin yerine bu kaidelerin 1950 de kabul edilmiş 
olan şekli esas tutularak hükümet tasarısı düzel
tilmiştir. Müşterek avarya mefhumunun esasla
rını bildiren birinci fıkra hükmü York - Anvers 
kaidelerinin A kaidesiyle C kaidesinin ilk fık
rası hükümlerinde pek mühim bir rol oynıyan 
müşterek avarya hareketiyle bû hareketin neti
cesi olan ve müşterek avaryadan sayılan zarar 
ve masrafları anlatan müşterek avarya mefhum
larını birbirinden ayırdedecek şekilde ve York -
Anvers kaidelerinin ticaret hayatında }^aşıyan 
tarifine daha uygun olan bir tarzda kaleme alın
mıştır. Netice itibariyle birinci fıkra metni 
York - Anvers kaidelerine hem lâfız, hem ruh 
itibariyle uygun bir şekle sokulmuştur. 

İkinci fıkradaki değişiklik sırf hükmün daha 
iyi anlaşılmasını temin için yapılmıştır. Üçüncü 
ve dördüncü fıkralardaki değişiklikler de aynı 
mahiyettedir. 

Madde 1180 : Bu maddenin birinci fıkrası 
hem mer'i kanunun yanlış olarak küçük avarya 
dediği ve Alman kanununun 701 nci maddesin
de (hususi avarya) adiyle anılana zarar ve mas
raflar hakkındaki hükme, hem de York Anvers 
kaidelerinden C kaidesinin ikinci fıkrası hük
müne uygun olarak yazılmıştır. Maddenin ya
zılışından anlaşıldığı üzere hususi avaryanın esas 
unsurları cümledeki (hususiyle) sözüne kadar 
olan kısımda anlatılmaktadır. Bundan sonraki kıs
mın York Anvers kaidelerinden C kaidesinin 
ikinci fıkrasına uygundur ve daha ziyade ana 
hükmü açıklayıcı mahiyettedir. Hüküm okundu
ğu zaman müşterek avaryanın tarifinde mevcud-
olan (müşterek avarya hareketinin doğrudan doğ
ruya neticesi olma) unsuru burada menfi şekil
de teyidedilmiş bulunmaktadır. Bu hüküm mer'i 
kanundaki hükme göre mühim bir değişiklik hük
mü olduğundan York Anvers kaidelerinden 
C kaidesinden yapıldığı gibi metinde bir müs
pet şekilde ve bir de menfi şekilde tekrar edilme
si çok faydalı ve çok ehemmiyetli görülmüştür. 
Burada belirtilmesi gereken diğer bir nokta da 
müşterek avaryadan olan bir zararın giderilmesi 
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için yapılan tamir sırasında donatanın gemiyi 
işletememesi yüzünden mahrum kaldığı kârların 
hiçbir zaman müşterek avaryadan sayılamıyaca-
ğıdır. Metindeki gecikmeden meydana gelmiş za
rarların misali olarak gösterilen (işsiz kalma za
rarları) sözleri bu ciheti gereği gibi bildirmek
tedir. 

Madde 1184 : Müşterek avarya mefhumunun 
esası, yapılan fedakârlıkların ve katlanılan mas
rafların iradi olmasıdır. Bilhassa bu maddedeki 
direklerin kesilmesi sözleri tatbikatta karışıklığa 
yer vermektedir. Çünkü bu sözler direklerin tabiî 
âmiller tesiriyle kendiliğinden kopması halini 
de anlatmaktadır. Ve bundan istifade eden do
natanlar iradî bir şekilde kesilmiş olmıyan ve 
fırtınanın koparmış bulunduğu direkler için de 
büyük avarya tazminatı istemeye kalkışmakta
dırlar. Bu maksatla metin, mehazı Alman Ti
caret Kanununun 706 ncı maddesinin birinci 
bendnden ve York Anvers kaidelerinin IV ncü 
kaidesinin muhalif mefhumundan anlaşılan mâ
naya uygun bir şekilde düzeltilmiş ve aynı za
manda (tedbir) yerine 1179 ncu maddedeki tari
fe uygun olarak (fedakârlık) sözü konulmuştur. 

Madde 1185 : Bu madde mehazı bulunan Al
man Ticaret Kanununun 706 ncı maddesinin 
ikinci bendi hükmüne ve bilhassa bu bendin 
üçüncü cümlesindeki (hafifletme normal yolcu
luğun devamı sırasında gerekli olmuş ise müş
terek avarya mevcudolmaz) şeklindeki hüküm 
ile VIII nci York Anvers kaidesinin yazılışına 
uygun ve aynı zamanda 1179 ncu maddenin bi
rinci fıkrasındaki tarifle ahenkli bir hale geti
rilmiştir. 

Madde 1186 : Bu maddeye ilâve edilen ikin
ci cümle, York Anvers kaidelerinin 1950 met
ninin V nci kaidesinin birinci fıkrasının son 
kısmından alınmıştır ve böylece hüküm York 
Anvers kaidelerinin son şekline uydurulmuş
tur. 

Madde 1188 : Bu maddenin mehazı olan 1950 
York Anvers Kaidesinin I I I . kaidesinde gemi
nin karaya oturtulması sözü çıkarılmış bulun
maktadır. Bundan başka tazminatın şümulüne 
girmiyen mallar arasında dökme halde olan mal
lar da dâhil olduğundan metin bu eksiklikleri 
karşılayacak şekilde düzeltilmiştir. 

Madde 1190 : Birinci fıkra daha anlaşılır ve 
mehazı bulunan X uncu York Anvers Kaidesi

nin dayandığı esasa daha uygun bir şekle konul
muştur. 

5,6 ve 7 nci bentler ise 1950 tarihli York An
vers Kaidesinin XI nci kaidesine uygun bir şek
le konulmuş ve bu XI nci kaidenin C bendi 
hükmü de maddeye 8 nci bent olarak eklenmiş
tir. 

York Anvers kaidelerinin bu madde içine ko
nulması sırasında maddenin birinci fıkrasında
ki unsurların aşağıdaki bentlerde tekrarından 
imkân nispetinde kaçınılmıştır. 

Madde 1191 : Bu madde mehazı olan XIV 
ncü York Anvers Kaidesinin 1950 yılında almış 
olduğu şekle nazaran (yapılmış olan masraflar 
yüzünden diğer ilgililerin elde edebilecekleri ta
sarruflara bakılmaksızın) sözleri bu maddenin 
birinci fıkrasının ikinci cümlesinin sonlarına ek
lenerek metin tamamlanmıştır. 

Madde 1195 : Birinci fıkranın ikinci cümle
sinde geçen sigorta pirimi (sarf olunan paranın 
pirimi) olacak iken (alman paranın sigorta piri
mi) şeklinde yazılmıştır. Halbuki 1950 tarihli 
XX nci York Anvers Kaidesinin son fıkrası hük
miyle Alman Ticaret Kanununun 706 ncı mad
desinin 7 nci bendi hükmünce pirim sarf edil
miş olan paranın sigortasının pirimidir. Bundan 
başka ikinci fıkranın birinci cümlesinde (müş
terek avarya gereğince yapılan ödemeler) söz
leri 1950 tarihli XX nci York Anvers Kaidesi
nin ilk cümlesi hükmünce (müşterek avaryaya 
giren sarfiyat) şeklindedir. Metinde bu cihetler 
düzeltilmiştir. 

Madde 1198 : Bu maddenin birinci fıkrası 
maddenin mehazı bulunan XVIII nci York An
vers Kaidesinin birinci cümlesi hükmüne uygun 
bir şekle konulmuştur. 

Madde 1199 : York Anvers kaidelerinden 
XIII ncü kaidenin 1950 tadiline göre düzeltil
miştir. 

Madde 1200 : Bu maddenin üçüncü fıkrası
nın ikinci cümlesinin sonundaki (indirilmez) sö
zü (indirilir) olacaktır. Çünkü bu cümle mer'i 
kanunun 1254 ncü maddesinin karşılığıdır ve 
York Anvers kaidelerinde bulunmıyan bu hü
küm tasarıya mer'i kanundan geçmiş bulunmak
tadır. Mer'i kanunun bu hükmünün mehazı ise 
Alman Ticaret Kanununun 713 ncü maddesidir. 
Yanlış tercüme neticesi mer'i kanuna hükmünün 
yanlış şekilde geçtiği anlaşılmaktadır. 
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Esasen York Anvers kaidelerince de ancak ha

kiki zararın hesaba katılması gerektiğine göre 
müşterek avaryayı ilgilendiren hakiki zararın bu
lunması için müşterek avarya hâdisesinden ön
ce veya sonra meydana gelip de malın değerini 
düşüren bütün hâdiseler neticesindeki değer dü
şüklüğü ve ziyanların büyük avarya hareketinin 
neticesi sayılmasına imkân olmıyacağı cihetle 
hesaptan düşülmesi tabiîdir. Bundan dolayı (in
dirilmez) sözü (indirilir) şeklinde düzeltilmiştir. 

Madde 1201 : York Anvers kaidelerinden XVI 
ncı kaidenin 1950 tadiline uygun hale getirilmiş
tir. 

Madde 1206 : Bu maddenin ikinci fıkrasında 
atıf yapılan 973 ncü maddenin 3 ncü fıkrası yok
tur. Bu fıkranın mehazı olan Alman Kanununun 
512 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükmü bizim 
tasarının 973 ncü maddesinin ikinci fıkrasının 
ikinci cümlesini teşkil etmektedir. Bu bakımdan 
973 ncü maddesinin yalnız 2 nci fıkrasına atıf 
yapmak kâfi gelecektir. Bu itibarla 3 ncü fıkraya 
yapılan atıf silinmiştir. 

1206 ncı maddenin 3 ncü fıkrasında (hapis 
hakkı) sözleri 1077 nci maddedeki değişiklikle he-
mahenk olarak rehin hakkı şekline sokulmuştur. 

Madde 1208 : Gemi ve yükle ilgili bulunanla
rın hepsinin biraraya gelerek ittifakla dispeççi 
seçmeleri halinin de kabulü işleri kolaylaştırmak 
bakımından yerinde görüldüğünden birinci fıkra
ya bu cihet ilâve edilmiştir. 

Madde 1209 : Kaptanın dispeçin yaptırılma
sına ait kanuni vazifesini yerine getirmemesi ha
linde diğer ilgili kimselerin dispeç yaptırma salâ
hiyetini haiz olmaları, onların menfaatlerini her 
zaman gereği gibi korumaz. Zira, müşterek avar
ya hareketinde feda edilmiş olan malları için an
cak bir, iki bin liralık bir garame alacağına hak 
kazanacak olan yük sahibinin beş, on bin lira tu
tabilecek dispeç masrafını önceden ödeyip dispeç 
yaptırması cidden külfetli bir iştir. Böyle haller
de o ilgili kaptan ve donatan aleyhine dâva açar 
ve onları dispeç yaptırmaya mahkûm ettirdikten 
sonra bu kararı îcra ve îflâs Kanununun 30 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasının son cümlesi hükmün
ce icra memuru eliyle ve masraflar donatandan 
veya donatan adına kaptandan alınarak icra etti
rebilir. Bu imkânı belirtmek ve kanun ve tatbika
tını kolaylaştırmak üzere birinci fıkraya eda dâ
vasının mahfuz olduğu yollu bir hüküm eklenmiş
tir. 

Madde 1210 : Dispeç raporuna karşı ileri 
sürülecek itirazın en geç ne zamana kadar ileri 
sürülebileceği metinden açıkça anlaşılamamak
tadır. Metnin yazılışı itibariyle bu itirazın en 
geç birinci celsede ileri sürülebileceği intibaı 
uyanmaktadır. Bir de tasarı metni itirazın şü
mulünü ve muhtevasını belirten esaslar koy
makla beraber ileri sürme şeklini kesin olarak 
belirtmiş değildir. Tatbikatta yeter derecede 
açık olmıyan kanun hükümlerinden istifade edi
lerek iddia ve itirazların mümkün olduğu kadar 
geciktirilmesi yoluna gidildiği ve iddia ve iti
razların sadece esaslı noktalarının belirtildiği 
ve mühim olan diğer noktaların ise karanlık bı
rakıldığı ve böylece dâvaların sürüncemede bı
rakılması yoluna gidildiği her gün görülen hal
lerdendir. Bundan başka dispeç raporu için il
gilinin yapması gerekli olan incelemeleri ilk 
celseye kadar bitirmemiş olması incelenecek 
mevzuların mahiyet ve şümulü veyahut ilgili
nin çok uzak yerde bulunması gibi sebeplerle 
mümkündür. Bütün bu cihetleri göz önünde bu
lundurarak itirazın her hangi bir açıklamayı 
gerektirmiyecek derecede etraflı ve açık şekil
de bildirilmesi ve esas itibariyle ancak ve en 
geç ilk celsede bildirilmesi ve şayet itirazın ilk 
celsede bildirilmemesi veya etraflı olarak bildi
rilmemesi haklı sebeplere dayanıyorsa hâkim 
tarafından ilgiliye bir defalık uygun bir mehil 
verilmesi tarafların zıd menfaatlerini uzlaştır
maya elverişli görülmüş ve maddeye bu esasla
ra uygun hükümleri ihtiva eden son fıkra ek
lenmiştir. 

Madde 1211 : Bu maddenin mehazı olan Al
man ihtilafsız kaza Kanununun 155 nci madde
sinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde bulu
nan ve dispeç raporunun itiraza uğramıyan kıs
mının tasdikine imkân veren hükmün tasarıya 
alınmamış olması mühim bir eksikliktir. Zira 
yerine göre binlerce liralık ve belki, yüz binler
ce liralık alacak verecek münasebetlerine ilişkin 
bulunan bir dispeç raporunda 3, 5 bin liralık bir 
kısma itiraz edilmiş olması onun dışında kalan 
kısımların tasdik edilmemesi neticesini doğura
cak ve böylece birçok ilgililer uzunca bir za
man beklemek mecburiyetinde kalacaklardır. 
Bu durumun meydan vereceği mahzurlar ise 
aşikârdır. Bu itibarla raporun itiraza uğramı
yan kısımlarının tasdikini kabul etmek ilgilile
rin zıd menfaatlerini uzaklaştıracak doğru bir 
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esasdır. Bundan dolayı 1211 nci maddenin ikin
ci fıkrası kaleme alınmıştır. 

Madde 1213 : Tasarıda dispeç raporunun 
tasdiki hakkındaki kararın icra edilebileceği 
kabul edilmiştir. Bundan kasıt hakları ve borç
ları tesbit etmeyi hedef tutan bir tesbit ilâmına 
o ilâmın kesinleşmesi halinde bir eda ilâmı ya
ni alacağın ödetilmesi dâvası neticesinde veril
miş bir ilânı mahiyeti tanımaktır. Fakat dispeç 
raporunun her hangi bir itiraza uğramamış ol
ması halinde tasdik ilâmına böyle bir mahiyet 
tanımak için kararın kesinleşmesine lüzum yok
tur. Çünkü, usulüne göre kendilerine tebligat 

yapılan kimselerin itirazda bulunmamaları ha
linde raporu kabul etmiş sayılacakları esası 1210 
ncu maddenin üçüncü fıkrası hükmiyle kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Bunun neticesi ise ra
porun her hangi bir itiraza uğramamış olması 
halinde tasdik kararının hemen bir mahkûmi
yet kararı haline gelebilmesidir. Bu düşünceler
le 1213 ncü maddenin birinci fıkrası yeniden 
kaleme alınmıştır. 

Muhakeme usulüne göre her verilen hüküm 
ancak taraf olarak usulüne göre duruşmaya 
çağırılmış olanlar için muteberdir ve bunun mü
eyyidesi Temyizce bozulma ve muhakemenin 
iadesinin istenebilmişidir. Bu bakımdan tasdik 
kararının da ancak tasdik veya itiraz duruşma
sına usulüne uygun şekilde çağırılmış bulunan 
kimseler hakkında bir hukuki netice doğurma
sı tabiîdir. Fakat, dispeç raporunun tasdiki mem
leketimize yeni giren bir müessese olduğundan 
Alman ihtilafsız Kaza Kanununun 158 nci mad
desinin birinci fıkrasında da belirtildiği üzere bu 
hükmün şümulü için açık bir esas konulması uy
gun görülmüştür. Ve böylece raporun tasdikine 
ait kararın tasdik duruşmasına çağırılmış olmı
yan ilgililer aleyhine bir netice doğuramıyacağı 
yollu hüküm ikinci fıkra olarak yazılmıştır. Fık
ranın yazılışından da anlaşılacağı üzere tasdik 
kararı kesinleşmiş olsun, olmasın duruşmaya ça
ğırılmış olmıyanları zararlandıramıyaeaktır. Fa
kat, duruşmaya çağırılmış olmıyan bir kimsenin 
lehine olarak bunun hukuki neticeler doğurması 
her hangi bir mahzur meydana getiremiyeceğin-
den bu cihet dahi fıkranın yazılışı ile belirtilmiş 
bulunmaktadır. 

Çatma 

Madde 1233 : 973 ncü madde iki fıkradan iba
rettir, maksatta ikinci fıkraya atıf yapmaktır. 
Bu itibarla maddedeki üçüncü fıkraya yapılmış 
olan atıf silinmiştir. 

Gemi alacaklıları ve yük alacaklıları-

Madde 1235 : Altıncı faslın başlığı sadece 
gemi alacaklıları ise de bu faslın 1258 nci mad
desi yük alacaklıları hakkındaki hükümleri de 
ihtiva etmekte olduğundan ve yük alacaklıları 
da deniz hukukunda mühim bir alacaklı zümresi 
teşkil ettiğinden fasıl başlığının (Gemi alacaklı
ları ve yük alacaklıları) olarak düzeltilmesi ge
rekli görülmüştür. 

Yolcu taşıma aktinden veya navlun akdinden 
doğan borçlardan bagajın ve yükün-varma ye
rinde teslimine aidolan borcun gereği gibi yeri
ne getirilmemesi halinde doğan tazmin alacağı 
1235 nci maddenin 7 nci bendi şümulüne alındı
ğı halde bu akitlerin gereği gibi veya hiç yerine 
getirilmemesi halinde doğan tazmin alacakları 
ile peşin ödenmiş navlunun geri alınması alacak
ları aynı maddenin 8 nci bendi şümulüne gir
mekte ve 1249 ncu madde hükmünce de yükün 
ve bagajın teslim edilmemesinden veya hasarlı 
tesliminden doğan alacaklar dördüncü sırada gel
diği halde aynı akitlerden doğan diğer tazminat 
alacakları ve navlunun geri alınması alacakları 
beşinci sırada gelmektedir. Halbuki navlun ve 
taşıma akitleri gibi deniz ticaret hukukunun ga
yesini teşkil eden iki akitten taşıtan veya yolcu 
lehine veya gönderilen lehine doğacak tazminat 
ve sair alacakların ayrı ayrı iki sıraya tâbi tutul
ması, hiçbir mâkul sebep bulunmadığı halde ka
nun tatbikatını boş yere zorlaştıran bir âmil ma
hiyetini arz etmektedir. Bu itibarla 1235 nci 
maddenin 7 nci bendine (ile yolcu veya mal taşı
ma akitlerinin hiç veya gereği gibi yerine geti
rilmemiş olmasından doğan peşin ödenmiş nav
lunun geri alınması dâhil, diğer bütün alacak
lar) cümlesi ilâve edilmiştir. Aynı sebeple 1249 
ncu maddenin 4 ncü bendine de aynı cümle ilâve 
olunmuştur. 

Hükümet tasarısının yapıldığı tarihte memle
ketimizde deniz işçileri için içtimai sigorta mües-
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sesesi mevcut bulunmadığı için mer'i kanunun 
1295 nci maddesinin 10 ncu bendi hükmünün ta
sarıya alınmasına lüzum görülmemiştir. Halbuki 
10 Mart 1954 te kabul edilmiş olan 6379 sayılı 
Deniz İş Kanununun 36 ncı maddesi hükmüyle 
deniz iş adamları da sosyal sigortanın şümulüne 
alınmıştır ve sosyal sigorta kanunlarının iş ve
renlere yüklediği mükellefiyetler aynen donatan
lara da yüklenmiştir. Böylece donatanlar sosyal 
sigorta kanunları gereğince ödemeleri gerekli 
prim borçlarından ve sigorta idaresinin kendile
rinden istiyebileceği tazminatlardan şahsi ser-
vetleriyle mesul bulunmaktadırlar. Fakat, dona
tanın şahsi servetinin en mühim unsurunun de
niz servetinden ibaret olduğu hallerde sigorta 
idaresinin bir gemi alacaklısı gibi kanuni rehin 
hakkından mahrum bulunması onun haklarının 
yerine getirilmesini zorlaştırabilir. Bu bakımdan 
sigorta idaresinin bütün alacakları için kendisi
ne gemi alacaklısı sıfatının tanınmasına lüzum 
görülmüş ve onuncu bent hükmü maddeye ilâ
ve olunmuştur. Böylece donatan sigorta idaresi
ne karşı şahsi mesuliyetine halel gelmemekle 
beraber gemi ve navlunla dahi mesul tutulmak
ta ve işçi Sigortaları Kurumu gemi ve navlun 
üzerinde kanuni rehin hakkı elde etmiş olmak
tadır. 

Madde 1236 : Türkiye'nin de kabul etmiş 
olduğu milletlerarası anlaşma hükmünce âmme 
'hükmi şahıslarının malı olan gemilerin haciz
den, rehinden ve el konulmadan muafiyeti esası 
ancak, denizde kazanç elde etme maksadına tah
sis edilmiyerı veya fiilen böyle bir maksat için 
kullanılmıyan gemiler hakkında cari olup Dev
letin veya diğer âmme hükmi şahsiyetlerinin de
nizde kazanç elde etmek maksadına tahsis et
tikleri gemiler hakkında böyle bir muafiyet ka
bul edilmiş olmadığından, bunun aksinin dahilî 
kanunla kabul edilmesi yabancıya karşı tanınan 
Tbir hakkın yurttaşa tanınmaması gibi kabulü 
mümkün olmıyan bir neticeye ulaştıracağından 
ve âmme hükmi şahıslarının deniz ticaretine 
tahsis etmiş bulundukları gemilerin diğer ticari 
gemilerden farklı bir hukuki durumda bulundu
rulması haklarda ve borçlarda eşitlik esasına 
uygun düşmiyeceğinden, rehin hakkı doğma
ması prensibinin âmme hizmetine tahsis edilmiş 
gemiler için kabulü zaruri görülmüş ve aynı za
manda âmme menfaatine yarıyan derneklere ait 
gemilerin âmme hükmi şahıslarına ait gemilerle 

aynı hukuki durumda bulundurulması uygun 
'bulunmamış olduğundan maddenin üçüncü fık
rasının ilk cümlesi bu esaslara uygun şekilde 
kaleme alınmıştır. 

Madde 1242 : (lemi alacaklıları, deniz ser
veti üzerinde yani gemi ve navlun üzerinde ka
nuni rehin hakkını haiz oldukları cihetle İcra 
ve iflâs Kanunu uyarınca ancak rehnin paraya 
çevrilmesi hakkındaki hükümlerin tatbiki gerek
tiğinden, haciz hakkındaki hükümlere atıf yapıl
ması doğru değildir. Bu bakımdan İcra ve iflâs 
Kanununun hükümlerinin tatbik edileceği bildi
rilmek kâfidir. 

Burada deniz hukukunda mühim zorluklara 
sebebolan iki hukuki durumun göz önünde tu
tulması zaruridir. Bunlardan birisi, îcra ve iflâs 
Kanununun 257 nci maddesinin birinci cümlesi 
hükmünce rehinle temin edilmiş alacaklar hak
kında ihtiyati haciz kararı verilmesinin mümkün 
bulunmaması dolayısiyle gemi alacaklılarının 
ihtiyati haciz almak imkânından mahrum bulun
malarıdır. icra ve iflâs Kanununun >bu maddesi
nin kabulünde göz önünde tutulan esas akdî 
rehinler mevcudoldukça menkul rehni alacak
lının zilyedliğinde ve gayrimenkul rehni de 
memleket içinde belli bir yerde bulunduğu ve 
bunlar üzerinden alacağın alınması mümkün ol
duğu cihetle ihtiyati hacze hemen hemen ihtiyaç 
hissedilmemesidir. Fakat, gemi daima hareket 
halinde bulunan ve yurt içinde dahi nerede bu
lunduğunu tesbit daima mümkün olmıyan ve 
her zaman ve kolayca yurt dışına çıkması müm
kün olan bir servet unsuru bulunduğu cihetle 
gemi üzerindeki kanuni rehnin ihtiyati hacze en
gel teşkil etmesi bu hükmün konuluş sebebine uy
gun düşmemektelir. Bu itibarla gemi üzerinde
ki kanuni rehne rağmen gemilerin ihtiyati hac
ze tâbi tutulması ve böylece onların yer değiş
tirmelerine meydan kalmadan alıkonulmaları 
zaruridir. 

Bundan başka İcra ve iflâs Kanunu sistemin
de rehin hakkı mevcudoldukça iflâs yoluna gi
dilemez (İcra ve iflâs Kanunu madde 45, fıkra 
1). Gemi devamlı olarak dış seferlerde kulla
nıldığı takdirde onun ele geçirilmesi de hemen 
hemen mümkün olamaz. Bu halde gemi alacak
lısı için alacağını almak imkânı mevcut değildir. 
Bu itibarla donatanların kredi durumuna menfi 
şekilde tesir etmekten hâli kalmıyan bu duru
mun bertaraf edilmesi ve donatanın iflâsının 
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kabul edilmesi tek çare olarak gözükmektedir. dolayısiyle 
Esasen ihtiyati haciz meselesinde de belirtildiği 
üzere rehin halinde iflâs yoluna gidilmesinin lü
zumsuz görülmesi borçlunun elinde bulunan 
menkul rehinden veya memleket içinde bulunan 
gayrimenkul rehinden alacağı almak imkânı var 
iken iflâs gibi ağır bir tedbire başvurmanın yer
siz olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Halbuki 
gemi alacaklısının rehnine mevzu teşkil eden ge
minin ele geçirilmesinin zorluğu ve bilhassa do
natanın kötü niyetli olması halinde imkânsızlığı 
düşünülünce deniz hukukunda gemi alacaklısı
nın rehin hakkına rağmen donatanın iflâsını is-
tiyebilmesinin kabulü, yerinde bir tedbir mahi
yetini arz eder. 

Birinci bent hükmü ihtiyati haczi ve iflâsı 
mümkün kılmak üzere kaleme alınmıştır. 

Mevcut maddenin birinci bendi ikinci bent 
olarak kabul edilmiştir. Yalnız Alman Kanunu
na uygun olarak (dâva) sözü de metne ilâve edil
miştir. Çünkü memleketimizde bilhassa ilamsız 
icra takibinin mevcudolması karşısında takip 
sözünün buna münhasır sayılabileceği ve dâva 
mefhumunu içine alıp almıyacağı tereddüt uyan
dırabilir. 

Tasarının ikinci bendi tamamen çizilmiştir. 
Çünkü gemi alacaklısı demek bizzarur şahsi ala
caklı olmamak demek değildir. Gemi alacaklı
larından bir kısmı gerçekten sadece gemi ve nav
lun üzerinden haklarını alabilirse de bunlardan 
diğer kısmı aynı zamanda donatanın bütün ser
veti üzerinden haklarını alabilirler, yani dona
tan bunlara karşı şahsan mesul durumdadır. Bu 
itibarla ikinci bent hükmü yanlış anlayışa yol 
açacağından çizilmiştir. 

Tasarının çüneü bendi hükmünce; malikin 
mülkiyetine girmemiş olan gemi teferruatının 
tâbi tutulacağı ayrı bir icra yolu söz konusu 
olamaz. Bu teferruat üzerinde rehin hakkının 
doğmuş olup olmadığı meselesi ise maddenin 
mevzuu dışındadır. Burada kasıt ufak bir borç 
için geminin paraya çevrilmesinden ziyade te
ferruattan bir parçanın paraya çevrilmesini 
mümkün kılarak alacağın kolaylıkla alınmasını 
sağlamaktır. Ve bu teferruatın ayrıca takip 
mevzuu olabilmesini temin etmek için de (mü
cerret teferruatın) sözleri kâfidir. Bundan baş
ka geminin tescil edilmiş olması halinde gayri
menkul rehin hükümlerine ve tescil edilmemiş 
bulunması halinde menkul rehni hükümlerine ve 

İcra ve İflâs Kanununun 150 nci 
maddesi yoliyle 112 ilâ 121 nci maddeleri hük
münce paraya çevrilmesi gayeye uygun düşe
cektir. Ve yalnız teferruatın paraya çevrilmesi 
halinde de yine menkul rehni esaslarının tatbiki 
doğru olacaktır. Bu itibarla üçüncü bendin te
ferruata aidolan kısmı (mücerret gemi teferru
atının) şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 1245 : Bugünkü denizcilik hayatında 
kaptan kadar ve hattâ ondan daha fazla acente 
navlunu alan ve donatanı temsil eden bir kim
se bulunduğundan acente elinde bulunan nav
lun ile kaptan elinde bulunan navlunun aynı 
hükme tâbi tutulması Alman hukukçusu Wüs-
tendörfer'in de tavsiye ettiği gibi uygun görül-
rnüş ve bu maddenin birinci fıkrasına kaptanın 
kelimesinden sonra (veya acentenin) sözleri ek
lenmiştir. 

Madde 124Ş : Bu maddenin dördüncü bendi
ne ilâve edilen cümle için 1235 nci maddenin 7 
nci bendine ait mucip sebebe bakınız. 

Madde 1250 : 1235 nci maddeye eklenen 10 
neu fıkra hükmünün neticesi olarak o fıkrada 
anılan alacakların mehaz Alman Kanununun 
hükmüne uygun olarak (Alman Ticaret Kanu
nu 770) diğer bütün gemi alacaklarından 
sonra gelecekleri yollu hüküm eklenmiştir. 

Madde 1251 : 1245 nci maddenin birinci 
fıkrasında olduğu gibi bu maddenin bir ve 
üçüncü fıkralarına da (acentenin) sözleri eklen
miştir. 

Madde 1255 : Bu maddenin ikinci fıkrası 
donatanın aksini ispadedebileceği bir karineyi 
söz konusu ettiğinden, hükmün bu mahiyetini 
belli etmek üzere donatanın karinenin aksini 
isbadedebileceği metinde belirtilmiştir. 

Madde 1256 : Bu maddenin matlabı sadece 
müşterek avarya tazminatlarına ilişkin olduğu 
halde muhtevası hem müşterek avarya hem de 
âkde veya kanuna aykırı harektten doğan taz
minatlara ilişkin bulunduğundan matlâp değiş
tirilmiştir ve âkde aykırı hareketten doğan taz
minatları da içine almak üzere ikinci fıkrada
ki (kanuna aykırı) sözleri yerine (hukuka ay
kırı) sözleri yazılmıştır. 

Yedinci Fasıl 

Müruruzaman 

Müruruzaman hükümleri yalnız gemi alacak-
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larına ilişkin olmayıp Deniz Hukukuna ait baş
ka hukuki münasebetlere de ilişkin bulundu
ğundan ve bilhassa yük alacaklısı haklarının 
müruruzamanı da bu hükümler arasında bulun
duğundan Alman Kanununda olduğu gibi mü
ruruzaman için ayrı bir fasıl açılması uygun 
görülmüş ve böylece bu hükümler yedinci fasıl 
başlığı altında toplanmıştır. 

Madde 1259 : Mehaz Alman Kanununun 
901 nci maddesi hükmüne uygun olarak ve işçi 
Sigortaları Kurumunun 1235 nci maddenin en-
cümenimizce eklenen 10 ncu bendi hükmünde 
hedef tutulan alacakları hakkındaki hususi mü
ruruzaman hükümlerini mahfuz bırakmak mak-
sadiyle 1235 sayılı maddenin 1 ilâ 9 ncu bentle
rinde sayılan alacakların bu maddede yazılı 
müruruzamana tâbi tutulması yerinde görül
müştür. 

Madde 1261 : Tasarının bu maddesinde mü
ruruzaman başlangıcı olan hâdiselerin vukubul-
duğu yılın bitmesinden sonra gelen yıl başından 
itibaren müruruzamanın işlemeye başlaması esa
sı kabul edilmiştir. Borçlar Kanunumuzda ve 
Medeni Kanunumuzda istisnasız olarak müruru
zamanın başlaması hali (ki bu hal kaide olarak 
alacağın muaccel olması ve istisna olarak da 
birtakım durumları alacaklının öğrenmesi veya 
diğer vakıaların meydana gelmesi şeklinde gö
rülmektedir.) hangi tarihte gerçekleşmiş ise 
müruruzaman o tarihten itibaren işlemeye baş
lar. Halbuki Alman Medeni Kanununda kısa 
müruruzamanlarda müruruzaman halinin ger
çekleştiği yılın geçmesiyle müruruzamanın işle
meye başlaması esası kabul edilmiş bulunmak
tadır ve Alman Medeni Kanunundaki bu esa
sın tatbik edildiği bir hal olarak da Alman Ti
caret Kanununun 903 ncü maddesi kabul edil
miştir ki mer'i kanunumuzun 1444 ncü mad
desiyle tasarının 1261 nci maddesinin mehazı 
Alman Kanununun bu hükmüdür. 

Deniz Ticaret Hukukunun icaplariyle ilgili 
olmayıp Alman Medeni Kanununun prensipleri
ne uygun bulunan bu esasın muhafazasında 
hukuki bir zaruret veya esaslı ameli bir fayda 
mevcut bulunmadığından müruruzaman sebebi 
olan hâdisenin meydana geldiği tarihte müruru-
gamanın işlemeye başlaması prensibi kabul edil
miş ve madde bu esas uyarınca kaleme alın
mıştır. 

Bundan başka 1261 nci maddenin esns pren

sibi olan alacağın muaccel oluşu hâdisesi, bunun 
ana kaide olduğunu belirtecek şekilde başa alın
mış ve bu prensibin istisnaları olan haller bent 
olarak yazılmış ve birinci bende ilişkin olan 
gemi adamlarının avans veya taksit ödenmesini 
isteme haklarının müruruzaman başlangıcını 
değiştirmiyeceği yollu hüküm ayrı bir fıkra 
olarak yazılmıştır. 

Gemi adamlariyle donatan ve bilhassa dona
tanın temsilcisi olan kaptan arasında bir çatı 
altında yaşama halindeki münasebetlere ben
zer bir bağlılık, amirlik ve mâdunluk durumu 
bulunduğundan Borçlar Kanununun 132 nci 
maddesinin dördüncü bendinin dayandığı pren
sibin burada da tatbiki hem donatanın hem de 
bilhassa işçilerin menfaatlerine uygun görüldü
ğünden müruruzaman başlangıcının iş akdinin 
sona ermesi tarihinden ibaret olması doğru bu
lunmuş ve dâva açılmasının daha önce müm
kün bulunması hallerine aidolan hüküm metin
den çıkarılmıştır. 

Tasarının bu maddesinin ikinci bendinde tan
zim edilen hallerden müşterek avaryayı ilgilen
diren dâvalar hakkında etraflı hüküm konul
mak zaruri görüldüğünden bu mesele için ayrı 
bir bent açılmıştır ve maddenin ikinci bendi 
böylece meydana gelmiştir; bu suretle mer'i 
kanunda ve tasarıda çözülmüş olmıyan mesele
ler açıkça halledilmiş bulunmaktadır. Gerçek
ten müşterek avarya garamesino ait alacağın 
miktarın ancak kesin bir mahiyet kazanmış bu
lunan dispeç raporu ile belli olacağından bu 
rapor tasdik edilmezden evvel buna bağlı olan 
alacak hakkında müruruzaman düşünülemez. 
Bundan başka raporun donatan ve kaptan tara
fından tanzim ettirilmesi için ilgililerin sahibol-
dukları dâva hakkının müruruzamanı da ve yine 
ilgililerin kendilerine tanınan dispeç yaptırma 
hakkının müruruzamanı da tereddüde yer bırak-
mıyacak hükümlere ihtiyaç göstermektedir. Bu 
itibarla bu dâvalar ve istekler, geminin 1207 nci 
madde uyarınca dispeçin yapılması lâzımgeldiği 
yere vardığı tarihten ve dispeç raporu ile tesbit 
edilmiş olan alacaklar hakkında da raporun tas
dikine aidolan kararın kesinleşmesi tarihinden 
itibaren müruruzamanın başlaması doğru bulun
muştur. Dispeç isteme hakkının müruruzamanı 
ile avaryadan doğan alacak da müruruzamana 
uğramış olur. 

Bundan başka 1213 ncü madde hükmü ile ilâ-
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ma bağlı alacakların on senelik müruruzamana tâ
bi olduğu yollu Borçlar Kanununun 135 nci mad
desinin üçüncü fıkrasındaki hüküm de müşterek 
avaryadan doğan ve tezelden tasfiye edilmesi ge
rekli bulunan münasebetlerin bünyesine uygun 
olmadığından bu müruruzamanın kısaltılması için 
dahi ayrıca bir hüküm konulması zaruri bulun
duğundan konulan hüküm bu zarureti de karşıla
maktadır. 

Madde 1262 : Meri kanunda navlun alacağı
nın ve bunun teferruatından olan diğer alacak
ların ve taşıyanın taşıtan tarafından akdin yeri
ne getirilmemesinden, doğan zararların tazmini
nin ne gibi bir müruruzamana tâbi olduğu hak
kında hüküm bulunmayışı tatbikatta birçok te
reddütlere yol açmış ve tatmin edici bir hal şek
line varmak hemen hemen mümkün olamamıştır. 
Bu bakımdan denizde yük ve yolcu taşıma akit-
lerinden taşıyan lehine doğan alacakların tâbi 
bulunduğu müruruzaman hakkında hüküm ko
nulması zaruri görülmüş ve müruruzaman müd
detinin kara taşıma akitlerindeki müruruzaman 
müddetiyle denizde yük ve yolcu taşıma akitle-
rinden donatan aleyhine ve diğer akitler ve ilgi
liler lehine doğan alacakların müruruzamana aid-
olan müddetleriyle hemahenk olarak (tasarının 
1259 ve 767 nci maddeleri) bir senelik müruruza
man kabul edilmiştir. Bunun başlangıcı muaccel 
oluş tarihidir (Barçlar Kanunu madde 128). 

Dispec raporunun tasarıdaki hukuki mahiye
ti ve 1261 nci madde hükmünün ikinci bendinde 
kabul edilen müruruzaman başlangıçla ahengi te
min etmek üzere garame paylarından doğan ve 
yükü takyideden alacağın dispeç raporunun tas
diki kararının kesinleşmesinden itibaren müruru
zamanın işlemeye başlıyacağı burada da kabul 
edilmiştir. 

Sigorta hukuku 

Madde 1263 : Hem mer'i kanunun kabul et
tiği tarifin esaslarından ayrılmamış olmak, hem 
de bir kanuni tarifin mefhumun sadece mühim 
unsurlarını gösterip teferruatına girmemesi lâ-
zımğeldiği yollu teknik kaideye riayet etmiş bu
lunmak düşüncesiyle birinci fıkradaki tarif de
ğiştirilmiştir. 

İkinci fıkra hükmü yabancı memleketlerde 
bulunan mallar hakkında o memleketlerdeki si
gortacılarla yapılmış bulunan sigorta akitlerinin 
Türk sigortalılar aleyhine netice vermesi ihtima

lini önlemek düşüncesiyle ve bilhassa malı yola 
çıkmazdan önce yabancı memlekette sigorta ettir
mek zorunda bulunan kimseleri tehlikenin ger
çekleşmesi halinde sigortacının bu fıkra hükmü
ne istinadederek tazminattan mahrum etmesine 
meydan bırakmamak maksadiyle yabancı sigorta 
şirketleriyle veya şahıslarla yapılmış bulunan 
akitler bu fıkra hükmünden müstesna tutulmuş
tur. Zira bu fıkra hükmü ruhsatnamesiz kimsele
rin sigorta muamelesi yapmaları ve böylece si
gortalıların menfaatlerini tehlikeye düşürmele
ri mahzurunu bertaraf etmek için ve sigortalı
ları korumak maksadiyle konulan bir hüküm 
olduğu ve yabancı memlekette yola çıkarılan bir 
malın Türkiye'de sigorta edilmesinin birçok fi
ilî engellerle karşılaştığı göz önünde tutulunca, 
fıkra hükmünün bu şartlar altında yapılmış 
mukavelelere dahi tatbiki fıkranın korumak is
tediği sigortalılar kitlesinin menfaatlerine ay
kırı düşer; bu itibarla, bu mahiyetteki akitler 
hükmün şümulü dışında bırakılmıştır. 

Madde 1264 : Bu maddedeki âmir hükümler 
arasında sigortalar hakkındaki idari murakabe 
kanunlarının âmir hükümleri de bulunduğun
dan ve son fıkranın (sigortalılara ait diğer âmir 
hükümler mahfuzdur) tarzındaki yazılışı idari 
kanunlardaki âmir hükümleri dahi içine aldı
ğından bunların ayrıca anılması yersiz görül
müş ve idari kanunlara ait atıf son fıkradan çı
karılmıştır. 

Bu maddede âmir hüküm olarak gösterilen 
maddeler arasından çıkarılan 1268 nci maddenin 
ikinci fıkrasiyle 1345 nci maddenin üçüncü fık
rası hakkında 1268 ve 1345 nci maddeler için 
yazılan gerektirici sebeplere ve keza bu madde
deki âmir hükümler arasına eklenen maddeler 
hakkındaki atıflar için dahi mezkûr maddele
rin mucip sebeplerine bakınız. 

Madde 1265 : Sigorta poliçesi sigorta akti 
için bir muteberlik şartı değildir, ancak bir is
pat vesikasıdır. Bu itibarla ve bilhassa hukuk 
usulündeki şahit dinleme yasağının bu tasarı
nın 4 ncü maddesinin son fıkrası hükmünce ti
cari dâvalarda da tatbik yeri bulacağı cihetle 
sigortacının da akdin delili olarak yazılı bir 
vesikaya ihtiyacı bulunacaktır. Böyle bir halde 
onun isteği üzerine diğer tarafa da poliçenin ve
ya ilmühaberin bir örneğini imzalayıp sigortacı
ya vermek borcunun yükletilmesi uygundur. 

Tatbikatta gerek poliçenin gerekse ilmühabe-



rin bütün akit şartlarını ihtiva etmemesi dola-
yısiyle bunlara birtakım vesikalar eklenmekte
dir. Bu vesikaların da poliçe veya ilmühaberle 
beraber diğer tarafa verilmesi zaruri bulundu
ğundan metne bu cihet de ilâve edilmiştir. 

Madde 1266 .- Bu maddenin bütün hüküm
lerinin âmir hükümlerden olduğu 1264 ncü mad
denin 4 ncü fıkrasında 1266 rakamının bulun
masından anlaşılmaktadır. Yalnız bu maddenin 
son fıkrasındaki tasdik ve zahmetsizce okunma 
şartlarının yerine getirilmemiş olması halinde 
akit hükümlerinin sigortalı aleyhine değiştiril
miş sayılıp sayılmıyacağı münakaşaları mucibo-
labilir. Bu itibarla tasdika ve baskıya ait şart
ların yerine getirilmemiş olması halinde dahi 
umumi şartname hükümlerinden sigorta ettiren 
aleyhine olanlar yerine kanun hükümlerinin tat
bik olunacağı hükmü de bu maddeye ilâve edil
miştir ve böylece butlan hükümlerinin dar şe
kilde tefsiri temayülünün tesiri altında kalarak 
tatbikatın yanlış yola sapması önlenmek isten
miştir. 

Madde 1268 .- Hükümet tasarısının birinci 
fıkrasında sigorta akdinden doğan bütün müta-
lebelerin iki yılda müruruzamana uğrayacağı 
kabul edilmiştir. Fakat sebepsiz ödenmiş bulu
nan sigorta bedellerinin veya pirimlerin geri 
alınması alacaklarının da bu müruruzamana mı, 
yoksa sebepsiz mal edinme hakkındaki Borçlar 
Kanununun 66 ncı maddesindeki müruruzama
na mı tâbi olacağı meselesini halletmiş olmak 
için birinci fıkraya bunların müruruzamanının 
da akde ait müruruzamanın aynı olduğunu bil
diren sözler ilâve edilmiştir. 

Tasarının 6 ncı maddesindeki açık hükümle 
ticari işlerdeki bütün müruruzamanların uzatıl
ması da, kısaltılması da yasak edilmiş bulundu
ğundan bu hükmün tekrarından ibaret bulunan 
ikinci fıkra hükmü çıkarılmıştır. 

Gerek mer'i kanunda, gerekse Hükümet ta
sarısında sigorta bedelinin muaccel oluşuna ait 
eksikler açık hükümlerle tamamlanmış bulun
duğundan Borçlar Kanunumuzda müruruzama
nın başlangıcı umumi prensip olan muaccel ol
ma tarihinden her hangi bir şekilde ayrılmak 
için bir sebep görülemediğinden Hükümet tasa
rısının üçüncü fıkrası lüzumsuz hale geldiği ci
hetle çizilmiştir. 

Mal sigoridsi 

Madde 1275 : Sigortanın esası menfaatin her 
türlü halele karşı korunmasıdır. Burada da esas bir 
kimsenin bir hak veya bir mal üzerinde kendi 
menfaat sahasını aşan şekilde bir sigorta akdi 
yapmış olması halinde' akdin onun menfaatini 
ilgilendiren kısımdan fazlasının diğer menfaat-
liler lehine yapılmış sayılmasıdır. Bu itibarla 
ınatlap bu durumu aksettirecek şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 1284 : Âmir hükümler arasında bu
lunan bu maddenin Hükümet tasarısındaki şek
li bu mahiyetini hemen belirtmediğinden mad
denin yazılışı değiştirilmiş, âmir hükümlere 
aidolan 1264 ncü madde ile bu madde arasında
ki şeklî birbirini tutmazlık giderilmiştir. 

Madde 1288 : Sigortacılar umumiyetle Hü
kümet tasarısındaki 1288 nci maddede derpiş 
edilen şeklin aksine mukavele yapılmasını yani 
malın kısmen hasara uğraması halinde sigorta 
bedelini., aşmamak üzere meydana gelen zararın 
tamamından mesul tutulmayı kabul etmemekte
dirler. Bu ise hem sigortacıların menfaatlerine 
aykırı düşmekte, hem de memleketimizde si
gortaya karşı gerekli rağbetin gösterilmesini 
önlemektedir. Akit yapılırken böyle bir şartın 
teklif edilmesi halinde sigortacının her hangi 
bir bahane bularak akit teklifini reddetmesi da
ima mümkün olduğundan sigortacıya rizikonun 
tamamından mesul olduğu şeklinde akit yapma 
mecburiyetini yüklemek uygun bulunmamış ve 
fakat akit yapıldıktan sonra rizikonun gerçek
leşmesinden önce sigortalının tek taraflı bir be
yan ile akdin muhtevasını değiştirebilmesi uy
gun görülmüş ve bu esası belirtmek üzere mad
deye ikinci fıkra ilâve edilmiştir. Böylece si
gortacı daha fazla bir prime hak kazanacağın
dan tarifelerde derpiş edilecek prim farkının 
esas primin ödenmesine ait hükümler uyarınca 
ödenmesi kabul edilmiştir. Bu hüküm mahi
yetçe sigortalı aleyhine değiştirilmesi yasak* 
olan bir âmir hüküm olması gerektiğinden 1264 
ncü maddenin dördüncü fıkrasına 1288 nci mad
denin ikinci fıkrası da ilâve edilmiştir. 

Madde 1292 : Hükümet tasarısının bu mad
desinin birinci fıkrasındaki müddetin başlangıcı, 
mesuliyet sigortalarında birtakım hususi du
rumlar arz etmekte olduğundan bu meselenin 
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açık olarak hükme bağlanması zaruri görülmüş 
ve mesuliyet sigortasının çeşidine göre başlan
gıçlar ayrı ayrı tesbit edilmiştir. 

Madde 1294 : Maddenin birinci fıkrasının 
yazılışı mutlak olduğundan primlerin en yüksek 
haddini tesbit etmek üzere konulmuş veya konu
lacak hükümler karşısında bunun nasıl tatbik 
yeri bulacağı anlaşmazlıklar doğurabileceğinden, 
birinci fıkraya (primlerin en yüksek haddiniıı 
tâyinine ait hususi hükümler mahfuz kalmak 
üzere) sözlerinin eklenmesi faydalı görülmüştür. 

Madde 1295 : Bu maddede primin muaccellik 
zamanı ve sigortacının mesuliyetinin başlaması 
zamanı hakkında bir esas kaide ile bunun istis
nasını teşkil eden diğer bir hal tanzim edilmek 
istenmektedir. Esas kaide, aksi kararlaştırılmış 
olmadığı takdirde sigorta priminin tamamının 
veyahut ilk taksitinin akit yapılır yapılmaz ve 
poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi borcunun 
doğması ve primin ödendiği andan itibaren mey
dana gelen rizikolar için de sigortacının tazmin 
borcunun başlamasıdır. İstisnai hal çok zaman 
telefonla yapılan ve yapıldığı anda yürürlüğe 
girmesi lâzımgelen denizde ve karada mal taşıt
ma sigortalarını hedef tutmaktadır. Bu sigor
talar yapıldığı anda rizikonun doğması ihtimali 
meydana gelir ve kısa yolculuklarda yarım veya 
bir saat içinde riziko devresi sona erer yani yol
culuk biter. Halbuki bu kadar kısa bir zaman 
içinde sigortacının poliçeyi tanzim edip sigorta
lının bulunduğu yere göndermesi ve sigortalının 
da parayı vermesi veyahut sigortalının sigorta
cıyı bularak parayı vermesi mümkün bile olmaz. 
Onun için prim borcunun poliçenin karşılığında 
ödenmesi ve rizikodan dolayı sigortacının bu an
dan itibaren mesul tutulması, akdin faydalı şe
kilde işlemesini hemen hemen imkânsız kılar. Bu 
itibarla mal taşıma sigortalarında akit yapılır 
yapılmaz prim ödeme borcunun doğması ve yine 
bu andan itibaren meydana gelecek rizikolardan 
sigortacının mesul tutulması istisnai olarak ka
bul edilmiş ve metin esas kaide ile istisnayı tama-
miyle belirtecek şekilde yeniden kaleme alınmış
tır. 

Madde 1297 : Sigorta akdinin esas âkıd adı
na bir temsilci tarafından yapılmış olması ha
linde âkıdın kendisi yerine temsilcisine tebligat 
yapılabilmesi dahi uygun görüldüğünden metne 
bu cihet ve adres değiştirme halinde adresin si
gortacıya yazı ile bildirilmesi aksi takdirde bu

nun neticelerine sigorta ettirenin katlanması 
menfaatler durumuna uygun görüldüğünden bu 
nokta ilâve edilmiştir. 

Sigorta ettirenin son ikametgâh veya meske
nini sigortacıya bildirmeksizin çıkıp gitmiş ol
ması halinde noterlerin yapacağı tebligatın No
ter Kanununca Hukuk Usulü Muhakemelerinin 
123 ncü maddesi hükümlerince yapılması gere
kecektir. Yalnız sigortacının sigorta ettirenin ika
metgâhını öğrenmeye mecbur tutulması ikamet
gâh ve mesken değişikliklerini sigortacıya bildir
mekle mükellef bulunan diğer tarafın bu borcu
nu yerine getirmemiş olması karşısında sigor
tacıya ağır bir külfet yüklemek demek olacağın
dan bu halde Usulün 123 ncü maddesinin ikinci 
fıkrası hükmünce tebligat yapılması yerinde gö
rülmüştür. Bu itibarla maddeye son fıkra ola
rak bu cihet eklenmiştir. 

Madde 1298 : Yabancı memleket kanunların
da karşılıksız kalan primlerin gcriverilmesi cihe
ti umumi hükümlere bırakılmıyarak açıkça hük
me bağlanmış olduğundan bu eksiğin tamamlan
ması maksadiyle 1298 ııci maddeye ikinci fıkra 
olarak sigorta mukavelesinin sona ermesi gü
nünden sonraki zamana aidolan primin onu öde-
miş olana geri verileceği hükmü konulmuştur ve 
bunun neticesi olarak maddenin matlabına (gc
riverilmesi) sözleri eklenmiştir. 1298 nci mad
de esasen âmir hükümler arasında bulunduğun-

/dan ilâve edilen ikinci fıkra da bu mahiyette 
olacağı cihetle 1264 ncü maddenin ayrıca değiş
tirilmesine lüzum görülmemiştir. 

Madde 1299 : Gerek mer'i kanunun, gerekse 
hükümet tasarısının mühim eksiklerinden biri de 
sigortacının sigorta bedelini ödeme borcunun ne 
zamandan itibaren muaccel olduğunu açıkça tes
bit etmemiş olmasıdır. Bu bakımdan gerek bu 
maddede, gerekse deniz sigortalarında ve can si
gortalarında sigorta bedeline aidolan hükümler 
arasında sigorta bedelinin muaccellik zamanı gös
terilmiştir. Bunda hâkim olan prensip olarak si
gorta hukukunun ana kaidesi olan rizikoyu ihbar 
borcunun doğduğu tarihte sigorta bedelinin mu
accel olduğu prensibi kabul edilmiş ve tarafların 
zıt menfaatlerini uzlaştırmak üzere buna ait hü
kümler, sigortalı aleyhine değiştirilmesi caiz ol-
mıyan âmir hükümlerden sayılmış ve 1264 ncü 
maddeye gerekli ilâveler yapılmıştır. Bu arada 
1299 ncu maddeye ilâve edilen birinci fıkra da 
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1264 neü maddede gösterilen âmir hükümler lis
tesine eklenmiştir. 

Metne ilâve edilen birinci fıkrada karada ve 
iç sularda taşıma rizikolarına ait sigortalardan 
bahsedilmesinin sebebi, sigorta bedelinin muae-
celiyeti bakımından deniz sigortaları hükümleri 
yerine bu madde hükmünün tatbikini temindir. 
Çünkü, 1311 nci madde uyarınca taşıma sigorta
larında deniz sigortalarına ait hükümlerin tat
biki esastır ki, burada bunun bir müstesnası ka
bul edilmektedir. 

Madde 1300 : Bu madde değer hakkında 
taraflara düşen ispat külfetini ve tarafların bu 
hususta gösterebilecekleri delillerin her hangi bir 
tahdide tâbi olmadığını bildirmek üzere konul
muş hükümleri ihtiva etmektedir. Delil bakımın
dan madde yazılışı dâvâlı tarafın karşılık iddi
aları hakkında usulün 239 ncu maddesi uyarın
ca delil gösterebilip gösteremiyeceği noktasında 
tereddüt uyandıracak şekilde yazılmış ve 1283 
ncü madde hükmü bu maddenin ikinci fıkrasın
da boş yere tekrar edilmiştir ve usulün kabul et
tiği esaslarla ahenkli olmayarak sadece davacıya 
re'sen yemin ettirilebileceği zannı uyanmaktadır. 
Madde bütün bu mahzruları ortadan kaldıracak 
ve delil gösterme durumunu usul hükümleriyle 
ahenkli kılacak tarzda yazılmıştır. 

Hayat sigortası 

Madde 1321 : Hükümet tasarısında birinci 
fıkranın, ikinci cümlesinde (menfaatli bulunma
sı) sözlerinden sadece mânevi bir menfaatin dahi 
kâfi olup olmadığı gereği gibi anlaşılamadığın
dan ve mânevi bir menfaatin bulunması dahi si
gortayı haklı gösterdiğinden bunun yerine (mad
di veya mânevi menfaati bulunması) sözleri ko
nulmuştur. 

Sigortalarda umumi hüküm mahiyetinde bu
lunan ve sigortacının mesuliyetinin başladığı ta
rih olan ilk primin ödenmesi tarihinin burada da 
esas alınması hükümler arasındaki ahenk bakı
mından gerekli görülmüş ve üçüncü fıkradaki 
(Sözleşmenin yapıldığı anda ölmüş ise) sözleri 
yerine (ilk primin ödenmesinden evvel ölmüş 
i; e) sözleri konulmuştur. 

Madde 1325 : 1298 nci maddenin ikinci fık
rası hükmiyle kabul edilen prensibin hayat si
gortalarına da teşmili zaruri olduğundan bu mad
deye bu maksatla son fıkra ilâve edilmiştir, 

Madde 1328 : Hüküm yazılış bakımından 
1304 ncü maddenin ikinci fıkrasındaki hükümle 
ahenkli şekle sokulmuştur. Bundan başka tasa
rıda öldürmenin veya suç ortaklığının ceza 
mahkemesi karariyle tesbiti şartı aranmakta 
ise de böyle bir şartın suçlunun yakalanmamış 
olması dolayısiyle mahkûmiyet kararının ve
rilmemiş bulunması veya umumi af yüzünden 
suçun suç vasfının ortadan kalkmış olması se
bepleriyle cezai mahkûmiyetin mümkün olma
ması hallerinde gerçekleşmesine imkân kalmaz. 
Halbuki bu hallerde dahi lehine sigorta yapıla
nın sigorta bedelinden mahrum edilmesi, ahlâk
sızca birtakım hareketlerin neticelerinden on
ları yapanın istifade etmemesini sağlamaktan 
ibaret bulunan hükmün konuluş gayesine uy
gun olacağından ceza kararı şartının kanun
dan çıkarılması yerinde görülmüştür. Bundan 
başka Borçlar Kanununun 53 ncü maddesi dahi 
Ticaret dâvasında ceza mahkûmiyetinin esas 
tutulmamasmı gerekli kılar. 

Madde 1329 : İki kimsenin birbirinin hayatı 
üzerine karşılıklı iki sigorta mukavelesi yap
maları hali sadece karı - koca için mümkün ol
mayıp daha başka vaziyetlerde de mümkün bu
lunduğundan bu şekildeki akitlerde yalnız karı -
koca hakkındaki sigortalara ait imiş zannını 
uyandırmaya sebebiyet verecek olan üçüncü 
fıkra çizilmiştir. 

Madde 1332 : Uçaklarla seyahat ancak yolcu 
uçaklariyle uçma halinde normal mahiyette 
olup spor uçaklariyle veyahut da diğer şekilde
ki uçaklarla uçma halleri normalden fazla bir 
tehlike arz ettiğinden durumu belirtmek üzere 
metne sigortalının karada ve denizde mutlak 
olarak, havada ise ancak, yolcu sıfatiyle seya
hat edebileceği yazılmıştır ve böylece yolcu 
uçaklarından başka uçaklarla seyahat hali si
gortanın şümulü dışında bırakılmıştır. 

Üçüncü fıkrada Millî Korunma Kanununun 
tatbik edildiği müddet hedef tutularak hüküm 
konulmuş ise de Ticaret Kanunu gibi geçici ma
hiyette olmıyan bir kanunda, tatbik zamanı ba
kımından geçici mahiyette bulunan ve icabında 
değiştirilecek olan bir kanuna atıf yapılması 
doğru görülmemiş ve buradaki esas maksat gö:: 
önünde tutularak (Millî Korunma Kanunu) ye
rine (..... harb dolayısiyle kabul edilen mevzu
atın tatbik edildiği müddetçe....) sözleri konul
muştur. Burada (Kanun) yerine (mevzuat) sö-
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zünün konulması fevkalâde zamanlara ait ka
nunlara dayanılarak çıkarılan kararnamelerin 
dahi tatbik olunduğu halleri anlatmak içindir. 

İlân edilmeden başlıyan harbleri de hedef 
tutmak üzere beşinci fıkraya (harb hareketleri) 
sözleri ilâve edilmiştir. 

Hayat sigortalarında rizikonun gerçekleşdi-
ğinin ihbarı mükellefiyeti ve sigorta bedelinin 
muacceliyeti hakkında hüküm bulunmadığından 
ve mal sigortaları hakkındaki hükümler de Ha
yat sigortalarına tatbik edilemiyeceğinden bütün 
bu eksikleri tamamlamak üzere ve mal sigorta-
larındaki esasların aynı benimsenmek kaydiyle 
bu maddeye sonuncu fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 1886. : Rizikonun ihbarı ve sigorta 
bedelinin muaccel oluşu meselelerinde tasarı 
hükmü eksik bulunduğundan bu maddeye ilâve 
edilen son fıkra ile bu.eksik tamamlanmıştır. 

Denizcilik rizikolarına karşı sigortalar 

Madde 1843. : Medenî hukukun ve Borçlar 
Kanununun temsil hakkındaki hükümlerinin 
umumi esasları arasında sonradan verilen icabe
tin önceden verilmiş bulunan temsil salâhiyeti
nin yerini tuttuğu esası da bulunmasına ve 1270 
nci maddenin ikinci fıkrasının bu esasın bir tat
bik halinden ibaret olmasına göre atfın sadece 
1(2̂ 70 nci maddenin birinci fıkrasına hasredil
mesi tatbikatta yersiz tefsirlere yol açacağından 
bu atıf 1270 nci maddenin. ikinci fıkrasına da 
teşmil edilmiştir. 

Madde 1345. : Bu maddenin üçüncü fıkrasının 
âmir hükümlerden olduğu ve buna aykırı anlaş
ma şartlarının hükümsüz bulunduğu 1264 ncü 
maddenin 3 ncü fıkrasından anlaşılmaktadır. Hal
buki kasıt 1845 nci maddenin 2 nci fıkrasının 
âmir hükümlerden olduğunu anlatmaktır. Zi
ra sigortadan alınacak tazminatın sigorta değe
rini yani sigorta edilen menfaatin tam değerini 
aşması halimde sigorta bir yardım ve tazmin va
sıtası olmakjtan çıkar, zenginleştirme vasıtası 
olur. Bu sebeplerle 1345 nci maddenin 3 ncü fık
rasının çizilmesi ve 1264 ncü maddenin 3 ncü 
fıkrasındaki1 atfın 1345 nci maddenin 2 nci fık
rası hükmüne yapılması maddenin kolay anlaşıl
ması için gerekli görülmüştür. 

Madde 1346. : İkinci fıkraya vuzuh verilmiş 
re üçüncü fıkra hükmü mehazı olan Alman Ti

caret Kanununun 787 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasına tamamiyle uygun bir şekle sokulmuştur. 

Sigortalının sigorta mukavelesinden doğan 
borçları 

Madde 1371. : Tasarının 1265 nci maddesi 
hükmünce poliçenin verilmesi kaide olarak mec
buri bulunduğundan bu maddedeki (bir poliçe 
istenirse) sözleri kaldırılmıştır. Sigorta akdinin 
kanuni sebeplerle sona ermesi halinde peşin 
ödenmiş olan primlerin geri alınması hakkında 
1298 nci maddenin 2 nci fıkrasına atıf yapıl
mıştır; bu sebeple matlaba (ve primi geri iste
me hakkı) sözleri ilâve edilmiştir-. 

Rizikonun şümulü 
•M 

Madde 1379 : Bu maddenin ikinci fıkrasının 
3 ncü bendindeki hükmün konulmasındaki ka
sıt, geminin üçüncü bir kişinin hakkını koru
mak maksadiyle verilmiş bir karar ile adlî ma
kamlarca veya idari makamlarca bağlanması
dır. Bu itibarla yalnız İcra ve İflâs Kanununun 
hükümlerince verilmiş bulunan ihtiyati haciz
ler değil, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanu
nundaki hükümlere uygun olarak verilmiş bu
lunan ihtiyati tedbirler neticesinde geminin 
bağlanması halinde dahi sigortacının mesuliye
tini doğuran bir tehlikenin gerçekleştiği kabul 
edilmek gerektir. Yukardaki tereddütleri ber
taraf etmek üzere metne (ihtiyati tedbir) söz
leri eklenmiştir. 

Madde 1384 : Madde umumiyetle daha vazıh 
bir hale konulmuştur. 

Madde '1390 : Bu maddenin birinci fıkrası
nın son cümlesindeki (sigortalı) kelimesi (si
gortacı) ve (sigortalıya) kelimesi de (sigorta
cıya) yapılmıştır. Çünkü mehaz olan Alman Ti
caret Kanununun 831 nci maddesinin birinci 
fıkrasının son cümlesinin doğru şekilde tercü-. 
mesi böyledir. 

Madde 1394 : Bu maddenin mehazı olan Al
man Kanununda dispeçin yabancı memlekette 
yaptırılması lâzımgelmesi hali açıkça bildirilmiş 
olduğundan madde ona göre düzeltilmiştir. 

Madde 1396 : Tasarının 1209 dan 1213 e ka
dar olan maddelerinden anlaşıldığı üzere sigorta
cının da Türk hukukunda dispeç yaptırmaya sa
lahiyetli kimselerden sayılmasına YO başkasının 
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dispeçi yaptırmış olması halinde de dispeçi tas
dik duruşmasına sigortacının da çağırılması ge
rekli bulunmasına ve kendisinin dispeçe itiraz 
hakkı dahi mevcudolmasma ve nihayet kendisi 
usule uygun şekilde çağırılmış olmadıkça dispeçin 
onun aleyhine her hangi bir hukuki netice mey
dana getiremiyeceğine ve tasarının 1336 ncı mad
desinin mehazı olan Alman Ticaret Kanununun 
837 nci maddesinde yabancı memleket hukuku 
kastedilmiş bulunmasına göre tasarıdaki madde
nin yabancı memleket hukuku sözlerini ihtiva et
memesine dayanarak sigortacının kendisi hakkın
da kesinleşmiş bulunan bir dispeçin hükümlerin
den kurtulmak istemesini önlemek üzere metinde
ki (yerin hukuku) sözleri yerine (yabancı mem
leket hukuku) sözleri konulmuştur. 

Madde 1397 : Bu maddenin mehazı olan Al
man Kanununun 838 nci maddesinde sigortalının 
üçüncü şahıslara karşı müşterek avarya garame 
paylarından alacaklı duruma girmesi halinde sigor
tacının mesuliyeti esas tutulmuş ve fakat bu mesuli
yet usule uygun bir şekilde dispeç yapılmış olması 
ve sigortalının müşterek avaryadan dolayı kendisi
ne karşı borçlu olan kimseden hakkını almak için 
kendisinden beklenen bütün muameleleri yapmış 
olmasına rağmen alacağını alamamış bulunması 
şartına bağlı tutulmuştur. Şayet üçüncü kişiden 
olan alacağım sigortalı kısmen alabilmiş ise 
sigortacı sadece sigortalının elde edemediği kı
sım için mesul tutulmuştur. Hükümet tasarısı 
yeter derecede açık değildir. Bilhassa mer'i ka
nunun bu maddemize karşılık olan 1379 ncu 
maddesi tezatlarla dolu bulunmaktadır. Bu ba
kımdan âmir hüküm olan bu hükmün mehaza 
uygun ve maksadı kolayca anlatabilecek şekil
de yeniden kaleme alınması zaruri görülmüş
tür. Matlap da muhtevaya uygun hale getiril
miştir. 

Madde 1406 : Bu maddenin hedefi, âmir 
hükümlerden bulunan 1404 ve 1405 nci madde
lerdeki yüzde üç kanuni muaflık nispetinin mu
kavele ile değiştirilmesi halinde o maddelerin 
tatbikinde yüzde üç yerine mukavelede kabul 
edilmiş olan nispetin esas tutulacağını belirt
mektir. Muafiyet nispetinin yüzde üçten faz
laya çıkarılmasının caiz bulunması halinde 1404 
ncü maddenin âmir hüküm olmasının bir mâ
nası kalmaz. Bu itibarla, 1406 ncı maddedeki 
akdî muaflık nispetinin ancak yüzde üçten aşa
ğı bir nispet olması tasarının ruhuna uygundur. 

Yoksa Almanya'da olduğu gibi bu nispetin da
ha yüksek olması, tasarının sistemi içinde kabul 
edilemez. Bu cihetin metinde belirtilmemesi ha
linde 1404 ncü maddenin tatbikinde birçok mü
nakaşa ve tereddütlere yol açılacak ve mehazda 
olduğu gibi bizim kanunumuzda da muaflık nis
petinde tarafların isteğine göre tasarruf edebi
lecekleri iddiaları boş yere ileri sürülebilecek 
ve belki de 1404 ncü madde hükmünün amirlik 
vasfının sadece muaflık nispetinin kararlaştırıl-
mamış olduğu hallere münhasır bulunduğu dahi 
ileri sürülebilecektir. Bütün bu münakaşaları ve 
tereddütleri önlemek maksadiyle metin yüzde 
üçten aşağı muaflık hadlerine ilişkin olduğu 
belirtilerek yazılmıştır. 

Madde 1430 : Bu maddede geçen bırakma 
senedinin mehaz Alman Kanununun 871 nci 
madesindc olduğu gibi imzasının noterce tas
dikli olması kabul edilmiştir. 

Madde 1440 : 1359 ncu maddeye yapılan 
atıf. muhtevası itibariyle uygun olmayıp atfm 
1357 nci maddeye yapılması iktiza ettiğin
den yapılan atıf bu şekilde düzeltilmiştir. 

Madde 1441 : Sigorta Hukukunun en mühim 
hükümlerinden olan rizikonun gerçekleşmesi ha
linde sigorta bedelini veya tazminatı ödeme hük
müne dayanan sigortalı alacağının ne zaman muac
cel hale geleceğini hiçbir tereddüde yerbırakmıya-
cak şekilde ve amir hüküm ile tesbit etmek, halkın 
sigorta müessesesine daha fazla rağbet etme
sini ve hükümlerin tatbikini kolaylaştırmak ba
kımından zaruri bir tedbirdir. Diğer cihetten 
muaccellik halinin kısmen olsun tarafların ira
desiyle de tâyini mümkün kılınmak gerektir; 
çünkü kaide olarak bir akdî borcun, muaccellik 
tarihi üzerinde âkidler tasarruf edilebilir. O 
halde, muaccellik zamanının en erken ne zaman 
olabileceğini âmir bir hüküm ile tâyin etmek 
ve bu zamanın daha sonraya alınmasına imkân 
veren akdî hükümlere müsaade etmek en uy
gun bir hal şeklidir. Bu itibarla, muaccellik ta
rihinin sigorta hukukunda (hem sigortacı, hem 
sigortalı bakımından pek mühim bir tarih olan) 
rizikonun gerçekleşdiğinin sigortalı tarafından 
sigortacıya ihbar edilmesi tarihi olarak tesbiti 
ve bundan daha geç bir tarihin akit ile karar 
laştırılmasına belli bir hadde kadar müsaade 
edilmedi ve nrnaeeellik tarihine ait hükmün si
gorta kaidelerindeki âmir hükümleri sayan mad
denin sigortalı aleyhine değiştirilemiyecek âmir 



hükümler, arasına konulması 1264 neü madde
nin 4 ncü fıkrasına 1441 nci maddenin bidinei 
fıkrası hükmünün eklenmesi uygun görülmüş

tür. 
Madde 1446 : Tasarının sistemi itibariyle po

liçe tanzimi mecburidir ve ana kaidedir (1265 
nei madde). Bu itibarla (bir poliçe tanzim edil
miş ise) sözleri çizilmiştir. 

Madde 1451 : 1441 nei maddenin son şek
li karşısında lüzusmuz hale gelen bu maddenin 
birinci fıkrasının (şu kadarki) ibaresi ile ba$-
lıyan ikinci cümlesi çizilmiştir. 

Madde 1455 : Bu madde mehaz olan Alman 
Kanununun 896 nei maddesinin yazılışına uygun 
ve kolaylıkla anlaşılabilir bir şekle konulmuş
tur. 

Son hükümler 

Madde 1460 : Tatbikatta ticaret mahkemele
rini en çok oyalıyan ve tarafların en çok sürün
cemede bıraktıkları halde çabuk neticelendin1 -
memesinden en fazla şikâyet ettikleri dâva grup
larından birisi de ticaret şirket münasebetlerin
den doğan dâvalardır. Bu işlerin sürüncemede 
kalmasında birtakım âmiller olmakla beraber bun
lardan en mühiınmi de bu dâvaların âdi muhakeme 
usulüne tâbi tutulmasıdır. Bu itibarla encümeni
miz bu dâvalarda basit muhakeme usulünün ka
bulünü uygun görmüştür. Gerçekten bu muhake
me usulü yabancı memleketlerdeki basit muhake
me usulünden farklı olarak tarafların haklarının 
ve iddialarının incelenmesi için âdi muhakeme 
usulünün sağladığı teminatı sağlamakla beraber 
dâvaların daha çabuk bitirilmesine imkân verecek 
birtakım esasları da ihtiva etmektedir. 1460 ncı 
madde bu ihtiyacı karşılamak üzere encümenimiz-
ce tasarıya eklenmiştir. 

Madde 1461 : Tatbikatta tereddütlere yol açan 
cihetlerden birisi de kanuni faiz ve bilhassa niza
mi faiz sözlerinin mânâsıdır. Tasarının 9 nen 
maddesiyle temerrüt faizinin Borçlar Kanunun
daki umumi faiz yüzdesi olan yüzde beşten yüzde 
ona çıkarılmış olması üzerine bu mefhumların 
açıklanması zaruri görülmüştür. Kanuni veya ni
zami faiz tâbirleri temerrüdün mevcudolduğu 
hallerde 9 ncıı maddenin ikinci fıkrasındaki 
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rasında anılan atıf sebebiyle Borçlar Kanununun 
72 nci maddesindeki yüzde beş faizi anlatır. 

Bir akitte borcun vâdesinden önce faiz öde
neceği ve borç için belli bir vâde derpiş edil
miş ise ve fakat faiz miktarı akit ile tâyin edil
memiş veya benzeri işler hakkında piyasada 
tatbik edilmekte olan her hangi bir faiz mikta
rı mevcut bulunmamış olduğu takdirde vâdeden 
önce ödenecek faiz 9 ncu maddenin 1 nei fık
rası yolu ile Borçlar Kanununun 72 nci madde
si hükmünce yüzde beş, belli vâdenin geçmesiy
le Borçlar Kanununun 101 nci maddesinin ikin
ci fıkrası hükmünce borçlu temerrüde düşece
ğinden vâdeden itibaren ödenecek faiz 9 ncu 
maddenin ikinci fıkrası uyarınca yüzde on ola
caktır. Bu ve bu gibi hâdiselerde bir devrede 
yüzde beş üzerinden, ondan sonraki devrede 
yüzde on üzerinden yani temerrüt faizi ödenme
sinin mümkün olduğu görülmektedir. Birinci 
fıkra bu cihetleri anlatmak üzere kaleme alın
mıştır. 

Taraflar temerrütten önceki devrede ticari 
borcun faiz miktarını akitle kararlaştırabile-
cekleri gibi temerrüt faizinin miktarını da yi
ne serbestçe akitle kararlaştırabilirler ve bu 
salâhiyeti vâdeden önce her hangi bir şekilde 
faiz ödenmesi lâzımgelmiyen hallerde dahi haiz
dirler. Bundan başka Borçlar Kanununun 103 
ncü maddesinin 3 ncü bendi hükmü ticari te
merrüt faizlerini ilgilendirdiğinden o hükmün 
oradan çıkarılarak temerrüt faizi hakkında ta
sarının 9 ncu maddesi ile kabul edilen yüzde on 
esası da göz önünde tutularak bu maddeye alın
ması ve iskonto sözünün Borçlar Kanununun 
Almanca metninden ilham alınarak banka iskon-
tosu şeklinde metne geçirilmesi kanun hüküm
lerinin kolay anlaşılması bakımından uygun gö
rülmüştür ve bu maddenin ikinci fıkrası bu ih
tiyaçları karşılamak üzere kaleme alınmıştır. 

Diğer cihetten Borçlar Kanununun 103 ncü 
maddesinin ikinci fıkrası hükmünün ticari fa
izlere tatbikinde yüzde beş yerine yüzde on mik
tarının esas tutulması gerektiğinden 103 ncü 
maddenin ikinci fıkrasındaki umumi hüküm 
üzerinde her hangi bir değişiklik yapılmaksızın 
bu maddeye bir üçüncü fıkra eklenmiştir. Böy
lece akitte temerrüdün bahis mevzuu olmadığı 
devre için yüzde ondan fazla faiz ödenmesi ka-

faizi ve temerrüt durumunun söz konusu bul edilmiş bulunduğu takdirde temerrütten 
olmadığı hallerde ise 9 ncu maddenin birinci fık- sonra ödenecek olan temerrüt faizinin temer-
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rütten önceki faizle aynı miktarda ödenmesi ge
rekecektir. 

Madde 1462 : Diğer kanunlardaki ticari mu
amele, mevaddı ticariye ve ticari mukavele söz
leri ile bu kanun hükümlerinin esası olan ticari 
işletme mefhumu arasındaki münasebeti göster
mek üzere 1462 nci madde hükmü konulmuştur. 
Gerçekten bu maddede atıf yapılan üçüncü mad
de; ticari işletmeyi ilgilendiren muameleleri ve iş
leri kasdetmektedir. 

Madde 1463 : Diğer kanunlarda geçen kü
çük tacir veya esnaf sözlerinin bu kanundaki 
karşılığını belirtmek üzere bu. maddenin birinci 
fıkrası kaleme alınmıştır. 

ikinci fıkraya gelince : Tasarının mühim 
hükümlerinden birisi olan 17 nci madde hükmü-
nün tatbikine esas olan kıstas esnafın geliridir. 
Bunun tesbiti halinde esnaf ile tacir arasındaki 
sınır kolayca çizilmiş olacaktır. Zamanımızda 
bütün-hükümetler gibi Hükümetimiz de iktisa
di hâdiselerle pek yakından alâkadar olageldi-
ğinden (hükmün tatbikini kolaylaştırmak ihti
yacı hissedilince) Hükümetçe tesbit edilecek gay-
risâfi gelir esası göz önünde tutularak esnafla 
tacirin birbirinden ayı rdedilmesi mümkün ola
caktır. İsviçre Ticaret Sicili Nizamnamesinde-
ki bir hükümden ilham alınarak ve iktisadi du
ruma göre değişiklikler yapılmasını sağlamak 
maksadiyle bu cihetin kararname yoliyle halle
dilmek üzere İcra Vekilleri Heyetine bırakıl
ması uygun görüldüğünden ikinci fıkra hükmü 
konulmuştur. 

Madde 1464 : Hukuk tatbikatımızda muka
vele sözünün mukavelename yani yazılı akit 
mânasına kullanılmış olup olmadığı noktasında 
birtakım tereddütler görüldüğünden bunları 
önlemek üzere bu madde tasarıya eklenmiştir. 
Şayet her hangi bir hususi hükmün yazılışından 
o hükümdeki mukavele sözünün yazılı akit yeri
ne kullanıldığı anlaşılırsa bittabi o hususi hü
küm tatbik olunacaktır. 

Maddedeki (diğer kanunlar) sözü, ticari hü
küm mahiyetinde bulunmıyan kanunlardaki 
(mukavele) sözlerini dahi bu maddenin şümulü
ne sokmak için kullanılmıştır. 

Madde 1465 : Tasarının 66 nci madesiyle 
defterlerin delil sayılmasına ait hükümlerinden 
defterdeki yazıların birbirini teyidetmesi lâzım-
geldiği yollu esasın beraberce göz önünde tutul
ması halinde 66 neı madde hükmünce tutulması 

mecburi olan defterlerin hepsi tutulmuş olmadık
ça bu defterlerin sahipleri lehine delil olamıya-
cağı anlaşılmakta ise de 66 nci maddenin mee-
!buri ticari defterler usulünde iner'i kanuna na
zaran yapmış olduğu değişiklik dolay isiyle ilk 
zamanlarda böyle mühim bir konuda birtakım 
anlaşmazlıklar çıkabileceğinden bunları önlemek 
üzere bu madde hükmü konulmuştur. 

Madde 1466 : Birtakım akitlerin veya huku
ki muamelelerin yapılmalarının caiz olmadığı 
veya birtakım hukuki muameleleri yapanların 
şu veya bu cezalara çarptırılacakları şeklinde 
hükümler derpiş eden kanunların tatbikatında 
bilhassa ilk. zamanlarda birtakım tereddütler 
hissedilmektedir. Halbuki hususi hükümden ak
si anlaşılmadıkça yapılması caiz olmadığı bildi
rilen veyahut sadece yapanların ceza göreceği 
bildirilen muamelelerin Borçlar Kanununun 20 
ci maddesi hükmünce bâtıl sayılmaları esastır. 
Birinci cümle bu noktada tereddütleri kaldır
maktadır. Gerçekten ticari olmıyan muameleler 
hakkında da durum aynıdır ve bu cj'het Borçlar 
Kanununun 20 nci maddesine ait ilmî eserlerden 
anlaşılmaktadır. Fakat burada sadece ticari hü
kümlerle konulan yasakların müeyyidesi için açık 
hüküm konulması kâfi görülmüş ve muhalif mef
hum yoliyle ticari olmıyan muameleler sahasında 
aksi neticeye varılmaması için bu cihet burada be
lirtilmiştir. 

Tasarının birinci maddesindeki tariften anla
şılacağı üzere bir ticari işletmenin yapacağı her 
hangi bir muameleyi ceza tehdidi altında bulun
duran umumi veya hususi ceza kanunlarındaki 
hükümler dahi ticari hükümlerden sayılmak ge
rektir. Bu itibarla bir kanunun sadece ceza hü
kümlerini ihtiva ettiği ileri sürülerek ona aykırı 
olan muameleler hakkında tasarının bu maddesi
nin tatbik edilemiyeceği ortaya atılamaz. 

Gerek harb ve fevkalâde hallerde gerekse ikti
sadi birtakım sebeplerle, nizam altında tutulmak 
bilfarz bir narha tâbi tutulmak lâzımgelen akit
lerde butlan hükmünün mutlak şekilde tatbiki, 
korunmak istenen kimselerin menfaatlerine asla 
uygun düşmez. Bu bakımdan bir akit uyarınca 
yerine getirilecek edalar meselâ teslim edilecek 
mallar veya ödenecek paralar hakkında en yük
sek bir had tesbit edilmiş bulunmasına rağmen bu 
haddi aşkın olarak yapılan akitlerdeki edaların 
ancak haddi aşan kısmının hükümsüz sayılması ve 
fakat en yüksek hat içinde olan kısmın muteber 
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tutulması kanun koyucunun en yüksek had koy
mayı derpiş ederek varmak istediği koruma ga
yesine uygundur. İkinci cümle hükmü, bu esası 
belirtmek üzere konulmuştur. Fakat hususi ka
nun hükmünden akdin tamamının bâtıl olacağı 
anlaşılmakta ise bittabi bu madde hükmü yerine 
ö hususi hüküm tatbik olunacaktır. 

En yüksek haddi aşan akitlerin kısmen bâtıl 
olduğunun kabul edüdiği hallerde dahi geri al
ma dâvalarında Borçlar Kanununun 62 nci mad
desi hükmü geri alma dâvalarını zorlaştırmak
tadır ve hattâ tatbiki bakımdan neticesiz bir hale 
sokmaktadır. Çünkü iktisadi sıkıntı altında bu
lunan taraf bunun tesiriyle.en yüksek haddi 
aşan edada bulunmayı kabul ettiğinden ödemesi 
bu 62 nci maddenin geri alma dâvalarında 
aradığı hata dolayısiyle yapılmış bir öde
me mahiyetini arz etmemektedir. Hâdisede ikra
hın da kanuni şartları bulunmadığından o yol
dan da bir netice çıkmamaktadır ve en yüksek 
haddi aşan eda bunu haksız yere almış olan 
tarafta kalmaktadır. Ticari hükümler sahasında 
mahzurlu görülen bu durumun önlenmesi için 
hadden fazla olan edaların hata ile yapılmış ol
masa dahi geri alınacağı esası, üçüncü cümle 
olarak metne yazılmıştır. 

Borçlar Kanununun 20 nci maddesinin son 
cümlesi hükmünce kanuna aykırı şartlar olmak
sızın akdin yapılmıyacağı kati olarak bilindiği 
takdirde akdin tamamen bâtıl sayılacağı kabul 
edilmiş olduğundan en yüksek haddi aşan akit
lerde kanuna aykırı olarak en yüksek haddi 
aşan alacağın alacaklısı bulunan kimsenin bu 
hükmü ileri sürüp akdin tamamiyle bâtıl oldu
ğunu tesbit ettirmesi dahi mümkündür. Halbuki 
bu imkân en yüksek had hakkındaki kanun 
hükmünün konuluş gayesine aykırı düşer. Bu 
engeli de ortadan kaldırmak üzere son cümle 
hükmü konulmuş ve böylece ikinci ve üçüncü 
cümleler hükmünün tatbikinin önlenmesine 
meydan bırakılmamıştır. 

Madde 1467 - 1471 : Kanunlarımızda kapta
nın gerek gemi adamları, gerekse gemide bulu
nan diğer kimseler üzerinde haiz olması lâzımge-
len disiplin salâhiyeti ve bu salâhiyetin kullanıl
ması hakkındaki müeyyideler ve yine salâhiyetin 
kötüye kullanılması halindeki müeyyideler üze
rinde hükümler bulunmayışı, pek mühim bir ek
siklik teşkil etmektedir. Halbuki asırlardan beri 
cari olan denizcilik âdetleri uyarınca kaptan ge

mide tam bir âmir durumundadır. Onun emir
lerinin gerek gemi adamları, gerekse gemide bu
lunan yolcular veya diğer kimseler tarafından 
dinlenmesi zaruridir. Aksi takdirde tabiî şekil
de yolculuğun devamı ve bitirilmesi imkânsız ha
le gelir ve bundan doğacak zararlara karşı dev
let lakayt kalamaz. Bu arada üzerinde durul
ması gerekli mühim bir mevzu da gemi adamla
rından bâzılarının kendiliklerinden işi bırakma
ları halinde geminin eksik gemi adamiyle yol
culuğa devam etmesine idari mevzuat müsaade 
etmemekte olduğundan geminin günlerce liman
da kalmasının zaruri bulumasıdır. Her ne kadar 
Deniz İş Kanunu hükümleriyle böyle durumlar
da işçi tarafından iş akdinin feshedilemiyeceği 
kabul edilmekte ise de Deniz İş Kanunundaki ce
zai müeyyideler sadece iş veren hakkında konul
muş bulunduğundan ve çoğunun haczedilebilecek 
malı bulunmıyan gemi adamlarına karşı tazmi
nat dâvasının amelî bir tesiri olmadığından, böyle 
durumlara karşı işçi hakkında cezai müeyyide 
konulması zaruri görülmüştür. Bu meselelerin 
tam mânasiyle halli, Deniz İş Kanununu da içine 
alan bir gemi adamları, kanununun uzun ve et
raflı incelemelerden sonra yapılmasına ve sırf 
deniz işçileriyle uğraşacak deniz iş makamları ku
rulmasına ve deniz iş adamları arasında mesle
kî ve kanuni bir dernek kurulmasına bağlı ise 
de hükümetçe bu yolda gerekli tedbirler alınıp 
kanunların Meclise getirilmesine ve gerekli teş
kilâtın kurulmasına kadar, ihtiyaçların en âcil kı
sımlarını karşılamak üzere ve yine gemi adamla
rının ve kaptanın meslek esaslarına aykırı hare
ketlerini suç saymak maksadiyle 1467 ilâ 1471 nci 
maddeler hükümleri sevk edilmiştir. 

Bu hükümlerin mehazı Deniz Ticaret Kanu
numuzun mehazı olan Almanya'nın deniz 
adamları nizamına aidolan kanunundaki bâzı 
hükümler ve hususiyle bu kanunun 91 nci 
maddesi hükmüdür. Esasen medeni dünya
nın denizcilikte ilerlemiş memleketlerinde de 
bu kabîl hükümlerin konulmuş olduğu gö
rülmektedir. Bu hükümlerin denizciliğimizin 
inkişafına yarıyacak mühim bir âmil olacağî 
ayrıca belirtilmeye değer. 

Madde 1472 : Gemide gerek bu kanun hü
kümlerince gerekse diğer kanunlar hükümle
rince suç sayılan bir fiilin işlenmesi halinde 
kaptanın ve gemi adamlarının ve gemide bu
lunan diğer kimselerin ne gibi hakları ve yazİ* 



Mer i olduğunu gösteren bir hüküm Ceza Mu
hakemeleri Usulümüzde mevcut değildir. Ce
za usulümüzün de mehazı olan Alman Huku
kundan istifade edilmiş 1472 nci madde hük
mü kaleme alınmıştır. Bunum mehazı gemi 
adamları nizamına ait Alman Kanununun 126 
ve 127 nci maddeleridir. 

Madde 1473 : Hükümet gerektiriri sebep
lerinde murabaha nizamnamesinin ticarete ait 
hükümlerinin tasarıda kabul edilen hükümler
le kaldırılmış olduğu yazılı bulunmasına rağ
men bunun 1472 nci maddede gösterilmeme
si bir eksiklik teşkil ettiğinden bu cihet mad
deye eklenmiştir. Bundan başka ticari iş-
üfer hakkjLnda umumi bir kanun olan Tica
ret Kanununun bu işlere ait hususi mahiyet
te hükümleri ihtiva eden kanunları kaldırma
sı doğru olmadığından hususi mahiyette olan 
kanun hükümlerinin mahfuz olduğu metne ek
lenmiştir. 

îsviçre, Alman ve İspanya Medeni ka-
nunlariyle diğer mühim tedvin eserlerinin mad
de madde müzakere edilmeyip kül halinde teş
rii meclislerden geçirilmesi medeni dünyanın 
parlâmentolar âleminde bir teamül haline gel
miş bulunmasına, Türk Medeni Kanunu ile 
Borçlar Kanununun ve Türk Ceza Kanunu
nun ve daha bâzı mühim ve şümullü kanunla
rın kabulünde Yüksek Büyük Millet Mecli
since de aynı teamülün benimsenmiş olmasına 
ve 17, 18 yıllık bir çalışmanın ve bu arada 
Adliye Encümenince ,de 4 yıllık bir çalışma

nın neticesi olan bu eserim madde madde mü
zakeresi halinde yapılacak tadiller neticesin
de Ticaret Kanunu gibi umumi mahiyette ve 
mühim olan bir kanunda bulunması zaruri 
olan ahenk ve insicamın bozularak kamımın 
tatbikatında pek büyük zorluklar doğurabüe-| 
cek vaziyetlerin ortaya çıkması ve böylece 
teşriî eserden beklenen faidenin mühim dere
cede fevt olması tehlikesi mevcut bulunma
sına ve kanunun gerek hükümleri gerekse ıs
tılahları itibariyle Medeni Kanundan daha faz
la teknik mahiyette bir kanun tasarısı olması
na göre, yapılan incelemeler için geçirilen za
manın uzunluğu da göz önünde tutularak lâyi
hanın kül halinde ve müstaceliyetle ve diğerle
rine takdimen müzakere ve kabulü Umumi He
yetin yüksek tasviplerine arz olunmak üzere lâ
yiha ve mazbata Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis Bu M. M. Kâtip 
Muğla Konya Kocaeli 

N. özsan II. Ayd'iner S. Dincer 
Ankara Aydın Aydın 

rA. Gökçer N. Geveci C. Ülkü 
Çanakkale Çoruh Çorum 
S. Sezgin M. önal M. K. Biberoğlu 
Erzincan Eskişehir Malatya 

S. Perinçek H. Sezen N. Ocakcıoğlu 
Samsun Sivas ' Tokad 

R. O. Gümüşoğlu Ş. Ecevit O. Hacıbaloğlu 
Yozgad Zonguldak 

M. Ataman N. Kirişcioğlu 



ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

TÜRK TİCARET KANUNU 

Başlangıç 
MADDE 1. — Türk Ticaret Kanunu, Türk Medeni Kanunu- A) Kanunun tat

min ayrılmaz bir cüzüdür. Bu kanundaki hükümlerle, bir tica- hik% sahası. 
rethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen her hangi / - Ticari 
bir müesseseyi ilgilendiren muamele, fiil ve işlere dair diğer hükümler. 
kanunlarda yazılı hususi hükümler, ticari hükümlerdir. 

Hakkında ticari bir hüküm bulunmıyan ticari işlerde mah
keme, ticari örf ve âdete, bu dahi yoksa umumi hükümlere göre 
karar verir. 

MADDE 2. — Kanunda aksine bir hüküm yoksa teamül, ti- // - Ticari örf ve 
cari örf ve âdet olarak kabul edildiği tesbit edilmedikçe hükme âdet. 
esas olamaz. Şu kadar ki; irade beyanlarının tefsirinde teamül
lerin dahi nazara alınması esası mahfuzdur. 

Bir bölgeye veya bir ticaret şubesine mahsus olan ticari örf 
ve âdetler umumi olanlara tercih olunur. İlgililer aynı bölge
de bulunmadıkları takdirde, kanun veya mukavelede aksine hü
küm olmadıkça, ifa yerindeki ticari örf ve âdet tatbik olunur. 

Tacir sıfatını haiz olmıyanlar hakkında ticari örf ve âdet, 
ancak onlar tarafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği tak
dirde tatbik olunur. 

MADDE 3. — Bu kanunda tanzim olunan hususlarla bir ti- /// - Ticari işler. 
carethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer bir 
müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işler, ticari işler
dendir. 

MADDE 4. — 21 nci maddenin birinci fıkrası gereğince her 
iki taraf için ticari sayılan hususlardan doğan hukuk dâvaları 
ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın : 

1. Bu kanunda; 
2. Medeni Kanunun, rehin mukabilinde ikraz ile meşgul 

olanlar hakkındaki 876 ilâ 883 ncü maddelerinde; 
3. Borçlar Kanununun, bir işletmenin satılması veya diğe

riyle birleştirilmesi hakkındaki 179 ve 180, rekabet memnuiye-
tine dair 348 ve 352, neşir mukavelesi hakkındaki 372 ilâ 385, 
itibar mektubu ve itibar emri hakkındaki 399 ilâ 403, komisyo
na dair 416 ilâ 429, ticari mümessiller ve diğer ticari vekiller 
hakkındaki 449 ilâ 456, havale hakkındaki 457 ilâ 462, vedia 
hakkındaki'463 ilâ 482 nci maddelerinde; 

4. Alâmeti farika, ihtira beratı ve telif hakkına mütaallik 
mevzuatta; 

IV - Ticari dâva
lar ve delilleri. 

1. Umumi olarak. 



2. Ticaret mahke
melerinin is saham 

5. Bu kanunun 135 nci maddesinde yazılı ticarete mahsus 
yerler hakkındaki hususi hükümlerde; 

6. Bankalar ve ödünç para verme işleri kanunlarında; 
tanzim olunan hususlardan doğan hukuk dâvaları ticari dâ
va sayılır. Şu kadar ki; her hangi bir ticari işletmeyi ilgilen
dirmeyen havale, vedia ve telif hakkından doğan dâvalar bundan 
müstesnadır. 

Ticari dâvalarda dahi deliller ve bunların ikamesi Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine tâbidir-

MADDE 5. — Aksine hüküm olmadıkça, dâva olunan şeyin 
değerine göre asliye hukuk veya sulh hukuk mahkemesi ticari 
dâvalara dahi bakmakla vazifelidir. 

Şu kadar ki; bir yerde ticaret mahkemesi varsa, asliye hu
kuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4 neti 
maddesi hükmünce ticari sayılan dâvalarla hususi hükümler 
uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere ticaret 
mahkemesinde bakılır. 

îkinci fıkrada yazılı hallerde, münhasıran iki tarafın arzu
larına tâbi olmıyan işler harieolmak üzere, bir dâvanın ticari 
veya hukuki mahiyeti itibariyle mahkemenin iş sahasına girip 
girmediği yalnız iptidai itiraz şeklinde taraflarca dermeyan olu
nabilir. İtiraz varit görüldüğü takdirde dosya ilgili mahkeme
ye gönderilir; bu mahkeme dâvaya bakmaya mecburdur; an
cak, 'dâvanın mahiyetine göre tatbiki gerekli usul ve kanun 
hükümlerini tatbik eder. Ticari bir dâvanın hukuk mahkemesi, 
ticari olmıyan bir dâvanın ticaret mahkemesi tarafından görül
mesi hükmün bozulması için yalnız basma kâfi bir sebep teşkil 
etmez. 

Vazifesizlik sebebiyle dâva dilekçesinin reddi halinde yapı
lacak muamelelere ve bunların tâbi oldukları müddetlere dair 
Usul hükümleri, iş sahasına ait iptidai itirazın kabulü halinde 
de tatbik olunur. 

B) 

II - Teselsül ka
rinesi. 

Çeşitli hü- MADDE 6. — Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticari hü-
kümler. kümler koyan kanunlarla tâyin olunan müruruzaman müddet •-

/ - Müruruzaman jeri mukavele ile değiştirilemez. 
MADDE 7. ~~ iki veya daha fazla kimse, içlerinden yalnız 

biri veya hepsi için ticari mahiyeti haiz hir iş dolayısiyle diğer 
bir kimseye karşı müştereken borç altına girerlerse mukavele
de aksi kararlaştırılmış olmadıkça müteselsilen mesul sayılırlar. 

Ticari borçlara kefalet halinde, gerek asıl borçlu ile kefil ve 
gerek kefiller arasındaki münasebetlerde dahi hüküm «böyledir. 

/// - Ticari islerde MADDE 8. — Ticari işlerde faiz miktarı serbestçe tâyin ohı-
faiz. nabilir. 

/. Mukavele ser- tTç aydan aşağı olmamak üzere faizin ana paraya eklenerek 
bcsUsi. birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla 

borçlu bakımından ticari iş mahiyetini haiz olan karz akidlerin-
cle muteberdir, 
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ödünç para verme işleri, bankalar, tasarruf sandıklan ve 
tarım kredi kooperatifleri hakkındaki husussi hükümler mah
fuzdur. 

MADDE 9. — Ticari işlerde faiz miktarı hakkında Borç- 2. Kanuni faiz 
lar Kanununun 72 nci maddesi caridir. Şu kadar ki; faizin iş- miktarı ve ticari 
lemeye başladığı tarihte ödeme yerinde benzer muameleler için temerrüt faizi. 
daha yüksek bir faiz ödenmekte ise bu faiz miktarı esas tutulur. 
8 nci madde hükmü mahfuzdur-

Ticari işlerde temerrüt faizi yıllık yüzde ondur. 
MADDE 10. — Aksine mukavele yoksa, ticari bir borcun 3. Faizin başlan-

faizi, vâdenin bitiminden ve belli bir vâde yoksa ihtar gününden 0*c*. 
itibaren işlemiye başlar. 

BİRİNCİ KİTAP 
Ticari işletme 

Birinci Fasıl 
Tacir 

MADDE 11. — Ticarethane veya fabrika yahut ticari şekil- A) Ticari işletme 
de işletilen diğer müesseseler, ticari işletme sayılır. / - Umumi olarak. 

Tesisat, kiracılık hakkı, ticaret unvanı ve diğer adlar, ihti
ra beratları ve markalar, bir sanata mütaallik veya bir şahsa 
ait model ve resimler gibi bir müessesenin işletilmesi için daimî 
bir tarzda tahsis olunan unsurlar, mukavelede aksine hüküm 
bulunmadıkça, ticari işletmeye dâhil sayılır. 

MADDE 12. — Aşağıda yazılı veya mahiyetçe bunlara ben- // - Ticarethane ve 
ziyen işlerle uğraşmak üzere kurulan müesseseler, ticarethane fabrika. 
sayılır : 

1. Menkul malların satılmak veya kiraya verilmek üzere 
tedariki ve bunların aynen veya başka bir şekle sokularak satıl
ması yahut kiraya verilmesi; 

2. Kıymetli evrakın satılmak üzere tedariki ve bunların sa
tılması; 

3. Her çeşit imal veya inşa; 
4. Madencilik; 
5. Matbaacılık, gazetecilik ve kitapçılık, yayın, ilân ve istih

barat; 
6. Tiyatro, sinema, otel, han ve lokanta gibi umumi mahal

ler, hususi mektep ve hastane ve açık satış yerlerinin işletilmesi; 
7. Umumi mağazalar ve sair depo ve'ambarların işletilmesi; 
8. Borsa ve kambiyo işleri, sarraflık, bankacılık; 
9. İçtimai sigortalar haricolmak üzere sigortacılık; 

10. Kara, deniz ve havada, nehir ve göllerde yolcu ve eşya 
taşımak; 



— 4 — 
11. Su, gaz ve elektrik dağıtma, telefon ve radyo ile 'haber

leşme ve yayın; 
12. Acentelik, tellâllık, komüsyonculuk ve sair bütün tavas

sut işleri. 
Fabrikacılık, hammadde veya diğer malların makine yahut 

sair teknik vasıtalarla işlenerek yeni veya değerli mahsuller vü
cuda getirilmesidir-

/// - Ticarî şekil- MADDE 13. — Aşağıdaki işleri görmek üzere açılan bir mü-
de işletilen diğer essesenin işlerinin hacım ve ehemmiyeti, ticari, muhasebeyi ge-

müesseseler. rektirdiği ve ona ticari veya sınai bir müessese şekil ve mahiye
tini verdiği takdirde bu müessese de ticari işletme sayılır : 

1. Bir toprak sahibinin veya çiftçinin, mahsullerini olduğu 
gibi veya zirai sanatı dolayısiyle bir tezgâhta şeklini değiştire
rek satması; 

2. Esnaf veya güzel sanatlar erbabından birinin gerek biz
zat, gerek işçi çalıştırarak veya makiııe kullanarak eserler vücu
da getirmesi ve bu eserleri satması. 

Bu hüküm, işlerinin mahiyetine göre, 12 nci madde gereğin
ce ticarethane veya fabrika olarak vasıflandırılamıyan diğer 
müesseseler hakkında da tatbik olunur. 

B) Tacir. MADDE 14. — Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi' 
/ - Hakiki şahıslar, adına işleten kimseye -ta^ir denir. 
ı. Umumi olarak. Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo 

ve sair ilân vasıtalariyle halka bildirmiş veya işletmesini tica
ret siciline kaydettirerek keyfiyeti ilân etmiş olan kimse fiilen 
işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. 

Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister âdi bir 
şirket veya her ne suretle olursa olsun hukukan var sayılmıyan 
diğer bir şirket adına (ortak sıfatiyle) muamelelerde bulunan 
kimse, hüsnüniyet saıhibi üçüncü şahıslara "karşı tacir gibi mes
ul olur. 

MADDE 15. — Küçük ve mahcurlara ait ticari işletmeyi 
bunların adına işleten veli ve vasi, tacir sayılmaz. Tacir sıfatı, 
temsil edilene aittir. Şu kadar ki; kanuni mümessil ceza hü
kümleri bakımından tacir gibi mesul olur. 

MADDE 16. — Şahsi halleri veya yaptığı işlerin mahiyeti 
yahut meslek ve vazifeleri itibariyle kanuni veya kazai bir ya
sağa aykırı olarak veyahut başka bir şahsın iznine veya resmî 
bir makamın ruhsatına lüzum olup da izin veya rahsatname 
almadan bir ticari işletmeyi işleten kimse de tacir sayılır. 

Bu hareketin doğurduğu hukuki, inzibati ve cezai mesuliyet 
mahfuzdur. 

MADDE 17. — ister gezici olsunlar, ister bir dükkânda ve
ya bir sokağın muayyen yerlerinde sabit bulunsunlar, iktisadi 
faaliyeti nakdî sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına daya
nan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az 
olan sanat ve ticaret sahipleri tacir değildirler. Şu kadar ki; 

2. Küçük ve 
mahcurlar. 

3. Ticaretten, 
menedilenler. 

4. Esnaf. 
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tacirlere mahsus hükümlerden bu kanunun 22 ve 55 nci madde
leriyle Medeni Kanunun 864 ncü maddesinin ikinci fıkrası hü
kümleri bunlar hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 18- — Ticaret şirketleriyle, gayesine varmak için 
ticari bir işletme işleten dernekler ve kendi kuruluş kanunları 
gereğince hususi hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek 
veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, vilâyet, belediye gibi 
âmme hükmi şahısları tarafından kurulan teşekkül ve müesse
seler dahi tacir sayılırlar. 

Devlet, vilâyet ve belediye gibi âmme hükmi şahısları ile 
umumi menfaate hadim cemiyetler, bir ticari işletmeyi ister 
doğrudan doğruya, ister âmme hukuku hükümlerine göre idare 
edilen ve isletilen bir hükmi şahıs eliyle işletsinler kendileri ta
cir sayılamazlar. 

MADDE 19. — Tacirlere dair olan hükümler donatma işti
raki hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 20. — Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflâ
sa tâbi oldukları gibi, kanun hükümlerine uygun olarak bir ti
caret unvanı seçmeye ve kullanmaya, işletmelerini ticaret sici
line kaydettirmeye ve ticari defterler tutmaya mecburdurlar. 

Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir 
iş adamı gibi hareket etmesi lâzımdır. 

Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmek veya 
mukaveleyi fesih yahut ondan rücu maksadiyle yapılacak ihbar 
veya ihtarların muteber olması için noter marifetiyle veya 
iadeli taahhütlü bir mektupla yahut telgrafla yapılması şarttır. 

Tacir sıfatına bağlı olan diğer hükümler mahfuzdur. 
MADDE 21. — Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. 

Şu kadar ki; hakiki şahıs olan bir tacir, muameleyi yaptığı an
da bunun ticari işletmesiyle ilgisi olmadığını diğer tarafa açık
ça bildirdiği veya muamele, fiil veya işin ticari sayılmasına 
halin icabı müsait bulunmadığı takdirde borç âdi sayılır. 

Taraflardan yalnız biri için ticari iş mahiyetinde olan mu
kaveleler, kanunda aksine hüküm olmadıkça, diğeri için de ti
cari iş sayılır. 

MADDE 22. — Tacir olan veya olmıyan bir kimseye, ticari 
işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, müna
sip bir ücret istiyebilir. Bundan başka, verdiği avanslar veya 
yaptığı masraflar için ödeme tarihinden itibaren faize de hak 
kazanır. 

MADDE 23. — Ticari işletmesi icabı bir mal satmış veya 
imal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir menfaat temin etmiş 
olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve 
bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini istiyebilir. 

Bir faturayı alan kimse, aldığı tarihten itibaren sekiz gün 
içinde münderecatı hakkında bir itirazda bulunmamışsa mün-
derecatını kabul etmiş sayılır. 

/ / Hükmi şahıs
lar. 

III - Donatma iş
tiraki. 

C) Tacir olmanın 
hükümleri. 

I - Umumi olarak. 

II - Hususi olarak. 
1. Ticaret kari

nesi. 

2. Ücret isteme 
hakkı. 

3. Fatura ve te
yit mektubu. 
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Şifahen, telefon veya telgrafla yapılan mukavelelerin veya 

beyanlarm muhtevasını teyideden bir yazıyı alan kimse, aldığı 
tarihten itibaren pekiz gün içinde bir itirazda bulunmamışsa 
teyit mektubunun yapılan mukaveleye ve beyanlara uygun ol
duğunu kabul etmiş sayılır. 

i. Ücret ve ceza- MADDE 24- — Tacir sıfatını haiz bir borçlu, Borçlar Ka~ 
mn tmkisi. nununun 104 ncü maddesinin 2 nci fıkrasiyle 161 nci madde

sinin 3 ncü fıkrasında ve 409 ncu maddesinde yazılı hallerde, 
fahiş olduğu iddiasiyle bir ücret veya cezanın, indirilmesini mah
kemeden istiyemez. 

3. Ticari satış ve MADDE 25. — Aşağıdaki hususi hükümler mahfuz kalmak 
trampa. şartiyle, tacirler arasındaki ticari satış ve trampalarda dahi Borç

lar Kanununun satış ve trampa hakkındaki hükümleri tatbik 
olunur. 

1. Mukavelenin mahiyetine, tarafların maksadına veya emtia
nın emsine göre satış mukavelesinin kısım kısım icrası kabil 
veya bu şartların mevcudolmamasma rağmen alıcı kısmen ya
pılan teslimi, ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin kabul etmişse, 
mukavelenin yerine getirilmemesi yüzünden alıcının haiz oldu
ğu haklar yalnız teslim edilmemeiş olan kısım hakkında kullanı
labilir. 

2. Alıcı mütemerrit olduğu takdirde satıcı, malın satışmü 
izin verilmesini mahkemeden istiyebilir. Mahkeme, satışın açık 
artırma yoliyle veya bu işe memur edilen bir kimse marifetiyle 
yapılmasına karar verir. Satıcı talebederse satışa memur edilen 
kimse,* satışa çıkarılacak emtianın vasıflarını bir ekspere tes-
bit ettirir. Satış masrafları satış bedelinden çıkarıldıktan sonra 
artan para, satıcının takas hakkı mahfuz kalmak şartiyle, satıcı 
tarafından alıcı namnıa bir bankaya ve banka, bulunmadığı 
takdirde notere tevdi olunur ve keyfiyet hemen alıcıya bildirilir. 

3. Emtianın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise 
alıcı iki gün içinde keyfiyeti satıcıya bildirmeye mecburdur.' 
Açıkça belli değilse alıcı emtiayı teslim aldıktan sonra sekiz 
gün içinde muayene etmeye veya ettirmeye ve bu muayene ne
ticesinde emtianın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını mu
hafaza için keyfiyeti bu müddet içinde satıcıya bildirmeye 
mecburdur. Diğer hallerde Borçlar Kanununun 198 nci madde
sinin ikinci ve üçüncü fıkraları tatbik olunur. 

4. Borçlar Kanununun 207 nci maddesindeki müruruzaman 
müddeti tüccarlar asasmdaki ticari satışlarda altı aydır. Şu ka
dar ki; bu müddet azaltılabilir. 

5. Sif satış ve diğer deniz aşırı satışlar hakkındaki hususi 
hükümler mahfuzdur. 



ikinci Fasıl 
Ticaret Sicili 

MADDE 26. —- Ticaret dâvalarına bakan her asliye hukuk 
mahkmesi nezdinde bir ticaret sicili kurulur. Şu kadar ki; Ad
liye Vekâleti sicil memurluğunun iş çevresini birden çok asliye 
mahkemesinin kaza çevresine teşmil edebilir. 

Bir yerde ticaret dâvata/rina bakan mahkemenin mütaaddit 
daireleri bulunduğu takdirde ticaret sicili, Adliye Vekâletince 
bunlardan birine bağlanır. 

MADDE 27. — Ticaret sicilinin idaresi, bağlı olduğu mah
keme hâkimi veya reisinin nezareti altında bulunmak üzere 
Adliye Vekâleti tarafından tâyin edilen bir sicil memuruna 
aitttir. 

Medeni Kanunun 917 nci maddesi ticaret sicilleri hakkında da 
tatbik olunur. 

MADDE 28. — Sicil defterlerinin şekli ve nasıl tutulacak
ları, sicile nezaret, tescil mecburiyetinin nasıl yerine getirilece
ği, sicil memurunun kararlarına karşı itiraz yolları, sicil me
murunun haiz olacağı şartlar ve vereceği teminatın şekil ve mik
tarı nizamname ile tâyin olunur. 

MADDE 29. — Tescil, talep üzerine yapılır. Şu kadar ki; 
re'sen veya aidolduğu makamın bildirmesi üzerine yapılacak 
tesciller hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

- Tescil talebi ilgililer veya mümessilleri yahut 
tarafından salahiyetli sicil memurluğuna ya-

MADDE 30. 
hukuki halefleri 
pılır. 

Bir hususun tescilini istemiye birkaç kimse mecbur veya sa
lahiyetli olduğu takdirde, kanunda aksine hüküm olmadıkça, 
bunlardan birinin talebi üzerine yapılan tescil, hepsi tarafından 
istenmiş sayılır. 

MADDE 31. — Tescil talebi dilekçe ile olur. 
Dilekçe sahibi hüviyetini ispata mecburdur. Dilekçedeki 

imza noterlikçe tasdik edilmişse ayrıca hüviyeti ispata lüzum 
yoktur. 

MADDE 32. — Kanunda aksine hüküm olmadıkça, tescili 
talep müddeti on beş gündür. 

Bu müddet, tescile tâbi hususun vukubulduğu, tamamlanma
sı bir senet veya vesikanın tanzimine bağlı olan hususlarda bu 
senet veya vesikanın tanzim olunduğu tarihten başlar. 

Ticaret sicili memurluğunun salâhiyet çevresi dışında otu
ranlar için bu müddet bir aydır. 

MADDE 33. — Tescil edilmiş hususlarda vukubulacak her 
türlü değişiklikler de tescil olunur. 

Tescilin dayandığı hâdise veya muameleler tamamen veya 

A) Teşkilât. 
Umumi olarak. 

II - Nezaret ve 
mesuliyet. 

III - Sizamumne. 

B) Tescil 
Şartlar). 

TaUp. 

İlgüUer. 

Talebin sekli 

Müddet. 

5. DeğinkUkler. 



/ / - Sicil memuru
nun vazifeleri. 
1. Tetkik vazi

fesi. 

2. Tescile davet 
ve ceza 

3. ît tra$. 

kısmen sona erer veya ortadan kalkarsa sicildeki kayıt da ta
mamen veya kısmen silinir. 

Her iki halde 29, 30, 31 ve 32 nci maddelerin hükümleri cari
dir-

MADDE 34. — Sicil memuru tescil için aranılan kanuni şart
ların mevcudolup olmadığını tetkikle mükelleftir. 

Hükmi şahısların tescilinde, bilhassa şirket mukavelesinin, 
emredici hükümlere aykırı olup olmadığı ve kanunun mecburi 
kıldığı esasları ihtiva edip etmediği araştırılır. 

Tescil edilecek hususların hakikata uygun olması, üçüncü 
şahıslarda yanlış bir fikir yaratacak mahiyette bulunmaması 
ve âmme intizamma aykırı olmaması da şarttır. 

Halli bir mahkeme hükmüne bağlı bulunan veya sicil me
muru tarafından katî olarak tescilinde tereddüdedilen hususlar, 
ilgililerin talebi üzerine muvakkaten kaydolunur. Şu kadar ki; 
ilgililer üç ay içinde mahkemeye müracaat ettiklerini yahut ara
larında anlaştıklarını ispat etmezlerse muvakkat kayıt re'sen 
silinir. Mahkemeye müracaat halinde katîleşmiş olan hükmün 
neticesine göre muamele yapılır. 

MADDE 35. — Tescili mecburi olup da kanuni şekilde ve 
müddeti içinde tescili istenmemiş olan veya 34 ncü maddenin 
3 ncü fıkrasındaki şartlara uymıyan bir hususu haber alan sicil 
memuru, ilgilileri, tâyin edeceği münasip bir müddet içinde ka
nuni mecburiyeti yerine getirmeye yahut o hususun tescilini ge
rekli kılan sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye davet eder. 

Memurca bildirilen müddet içinde tescil talebinde bulunnu-
yan ve imtina sebeplerini de bildirmiyen kimse, sicil memuru
nun teklifi üzerine, sicilin bağlı olduğu mahkeme karariyle yüz 
liradan iki bin liraya kadar para cezasına mahkûm edilir. 

Müddeti içinde imtina sebepleri bildirildiği takdirde, sicillin 
bağlı olduğu mahkeme evrak üzerinde inceleme yaparak tescili 
gerekli olan bir hususun mevcudolduğu neticesine varırsa tesci
lini sicil memuruna emreder, aksi takdirde memurun talebini 
reddeder. 

Mahkemenin bu madde gereğince vereceği kararlar aleyhine 
ilgililer ve sicil memuru tebliğ tarihinden itibaren on beş gün 
içinde Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerince tem
yiz yoluna müracaat edebilirler. Temyiz icrayı durdurur. 

İlgililerin para cezasına ait mahkûmiyet kararlarını temyiz 
edebilmeleri için hükmolunan parayı mahkeme veznesine yatır
mış veya aynı miktarda teminat göstermiş olmaları şarttır. 

Bu maddeye göre hükmolunan para cezaları hapse çevrilmez. 
MADDE 36. — İlgililer, vııkubulacak tescil veya tadil yahut 

terkin talepleri üzerine sicil memurluğunca verilecek kararlara 
karşı, tebliğinden itibaren sekiz gün içinde sicilin bağlı olduğu 
mahkemeye dilekçe ile itiraz edebilirler. 

Bu itiraz mahkemece evrak üzerinde incelenerek karara bağ
lanır. Şu kadar ki; sicil memurunun kararı, üçüncü şahısların 
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III - Aleniyet. 

sicilde kayıtlı bulunan hususlara mütaallik menfaatlerini ihlâl 
ettiği takdirde, itiraz edenle üçüncü şahıs da dinlenir. Gelmez
lerse evrak üzerine karar verilir. 

Yukarıki maddenin 4 ncü fıkrası hükmü bu halde dahi tat
bik olunur. 

MADDE 37. — Tescil muamelesinin dayandığı dilekçe, be
yanname ve bütün senet ve vesikalar ve ilânları havi vazeteler, 
üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaraları yazılmak sure
tiyle saklanır. 

Herkes ticaret sicilinin münderecatmı ve dairede saklanan 
bütün senet ve vesikaları tetkik edebileceği gibi bunların tas
dikli suretlerini de istiyebilir. Bir hususun sicilde kayıtlı olup 
olmadığına dair tasdikname dahi istenebilir. 

îlâna tâbi tescil ve kayıtlar, kanun veya nizamnamede aksine 
bir hüküm bulunmadıkça aynen ilân olunur. 

ilân, hükümet merkezinde bütün Türkiye'ye ait sicil kayıt
larını ilâna mahsus gazete ile yapılır. 

MADDE 38. — Ticaret sicili kayıtları, nerede bulunurlarsa 
bulunsunlar, üçüncü şahıslar hakkmda, kaydın gazete ile ilân 
edildiği; ilânın tamamı aynı nüshada yayınlanmamış ie, son kıs
mının yayınlandığı günü takibeden iş gününden itibaren hüküm 
ifade eder. Bu günler, kaydın ilânı tarihinden itibaren işleme
ye başlıyacak olan müddetlere de başlangıç olur. 

Bir hususim tescil ile beraber derhal üçüncü şahıslar hak
kında hüküm ifade edeceğine veya müddetlerin derhal işliyeee-
ğine dair hususi hükümler mahfuzdur. 

MADDE 39. — Üçüncü şahısların, yukarıki madde gereğin- -2. Sicille itimat. 
ce kendilerine karşı hüküm ifade etmiye başlıyan kayıtları bil
mediklerine mütaallik iddiaları dinlenmez. 

Tescili lâzımgeldiği halde tescil edilmemiş veya tescil edilip 
de ilânı gerekirken ilân edilmemiş olan bir husus, ancak bunu 
bildikleri ispat edilmek şartiyle, üçüncü şahıslara karşı derme-
yan edilebilir. 

IV - Hükümleri. 
1. Tescilin üçün
cü şahıslara tesiri. 

MADDE 40. — Tescil ve kayıt için suiniyetle hakikata ay
kırı beyanda bulunanlar ceza mahkemesi tarafından yüz lira
dan iki bin liraya kadar ağır para cezasına veya bir aydan altı 
aya kadar hapis cezasına yahut bu cezaların ikisine birden mah
kûm edilirler ve ayrıca bir yıldan beş yıla kadar ticaret ve sa
nayi odalarına âza olabilmek ve borsada muamele yapabilmek 
haklarından mahrumiyetlerine veya borsalardan muvakkat ola
rak çıkarılmalarına karar verilir. Hakikata aykırı tescilden 
dolayı zarar görenlerin tazminat hakları mahfuzdur. 

Kayıtların 34 ncü maddenin üçüncü fıkrasındaki esaslara 
uymadığını öğrendikleri halde düzeltilmesini istemiyenler ile 
tescil olunan bir hususun değişmesi veya sona ermesi veyahut 
kaldırılması dolayısiyle kaydın değiştirilmesini veya silinmesi
ni istemiye veya yeniden tescili icabeden bir hususu tescil ettir
meye mecbur olup da bunu yapmıyanlar bu kusurları yiizün-

3. ilgililerin cezai 
ve hukuki 
mesuliyeti. 
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den üçüncü şatoların uğradıkları zararları tazmin ile mükel
leftirler. 

Üçüncü Fasıl 
Ticaret unvanı ve işletme adı 

A) 'Vimr&t unvam'i. MADDE 41. — İler tacir, ticari işletmesine mütaallik mua-
/ - Kullanma meleleri ticaret ımvaniyle yapmaya ve işletmesiyle ilgili senet 
mecburiyeti. ve sair evrakı bu unvan altında imzalamaya mecburdur. 

/. Umumi olarak. Tescil olunan ticaret unvanının, ticari işletmenin giriş cep
hesinin herkes tarafından kolayca görülebilecek bir yerine oku
naklı bir şekilde yazılması mecburidir. 

-• Teatit. MADDE 42. — Her tacir, ticari işletmenin açıldığı gün
den itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği tica
ret unvanını, işletme merkezinin -bulunduğu yer ticaret siciline 
tescil ve ilân 'ettirmeye mecburdur. 

Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına ata
cağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tev
di etmiye mecburdur. Tacir hükmi şahıs ise unvanla birlikte 
onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzalan da notere 
tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir. 

Merkezi Türkiye'de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de 
bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilân olunur. Tica
ret unvanına ve imza örneklerine mütaallik yukarıki fıkraların 
hükümleri bunlara da tatbik olunur- Kanunda aksine hüküm 
olmadıkça merkezin bağlı olduğu sicile geçirilmiş olan kayıt
lar şubenin bağlı bulunduğu sicile de tescil olunur. Şu kadar 
ki; bu hususta şube sicil memurunun ayrı bir inceleme mecbu
riyeti yoktur. 

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Tür
kiye'deki şubeleri, kendi memleket kanunlarının ticaret unva
nı hakkındaki hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, yerli ticari 
işletmeler gibi tescil olunur. Bu gibi şubeler için ikametgâhı 
Türkiye 'de bulunan tam salahiyetli bir ticari mümessil tâyini 
mecburidir. Birden fazla şubesi varsa, ük şubenin tescilinden 
sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tes
cil olunur. 

Ecnebi anonim ve sermayesi eshama münkasem şirketlerle 
ecnebi sigorta şirketleri hakkındaki kanunu muvakkatin 7 - 15 
nci maddeleri hükümleri mahfuzdur. 

// - Ticaret umu- MADDE 43. — Hakiki şahıs olan tacirin ticaret unvanı, 48 
mmn §ekll n c j maddeye uygun olarak yapabileceği ilâveler ile kısaltılma-

ı. HoMMşaMrtar. dan yazılacak ad ve soyadından terekkübeder. 
Ticaret unvanına aynı sicil dairesinde daha evvel tescil edil

miş olan unvanlardan açıkça ayırdetmeye yarıyacak ilâvelerin 
yapılması mecburidir. Başka bir sicil dairesinde daha önce tes 
cil edilmiş olan aynı ad ve soyadını ihtiva eden bir ticaret un
vanı sahibinin haksız rekabetten doğan hakları mahfuzdur. 



_ ü -
MADDE 44. — Kolektif şirketin ticaret unvanı, bütün or

takların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin adı ve soyadiyle 
şirketi ve nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva eder. 

Âdi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin 
ticaret unvanı, komandite ortaklardan hiç olmazsa birinin ad 
ve soyadiyle şirketi ve nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva eder. 
Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad 
ve soyadlarmın bulunması yasaktır. 

MADDE 45. — Limitet, anonim ve kooperatif şirketler, iş
letme mevzuu gösterilmek ve 48 nei madde hükmü mahfuz kal
mak şartiyle ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler. 

Şu kadar ki; ticaret unvanlarında; (limitet şirket), (anonim 
şirket) ve (kooperatif) kelimelerinin bulunması şarttır. Bun
ların ticaret unvanında hakiki bir şahsın ad veya soyadı bulun
duğu takdirde şirket nevini gösteren ibarelerin rumuzla veya 
kısaltılmış olarak yazılmaları caiz değildir. 

MADDE 46. — Ticari işletmeye sahibolan dernek ve diğer 
hükmi şahısların ticaret unvanları, adlarının aynıdır. 

Donatma iştirakinin ticaret unvanı, müşterek donatanlar
dan hiç olmazsa birinin ad ve soy adım veya deniz ticaretinde 
kullanılan geminin adını ihtiva eder. Soyadları ve gemi adı kı-
saltılamaz. Ticaret unvanında ayrıca donatma iştirakini göste
recek bir ibare de bulunur. 

MADDE 47. — Hükmi şahsın ticaret unvanında, hakiki bir 
şahsın ad veya soyadı yer almış bulunursa, 43 ncü madde tat
bik olunur. 

Bir hükmi şahsm ticaret unvanına Türkiye'nin, her hangi 
bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir 
unvandan ayırdedilmesi için gerekli olduğu takdirde, lüzumlu 
ilâvelerin yapılması mecburidir. 

MADDE 48. — Tacirin hüviyeti ve işletmenin genişlik ve 
ehemmiyeti yahut malî durumu hakkında üçüncü şahıslarda 
yanlış bir kanaatin meydana gelmesine mahal verecek mahiyet
te veya hakikata yahut âmme intizamına aykırı olmamak şar
tiyle her ticaret unvanına, işletmenin mahiyetini gösteren ve
ya unvanda zikredilen kimselerin hüviyetlerini belirten yahut 
muhayyel adlardan ibaret olan ilâveler yapılabilir. 

Tek başına ticaret yapan hakiki şahıslar ticaret unvanları
na bir şirketin meveudolduğu zannnıı uyandıracak ilâveler ya
pamazlar. 

(Türk), (Türkiye), (Cumhuriyet) ve (Millî) kelimeleri bir 
ticaret unvanına ancak icra Vekilleri Heyeti karariyle konabi
lir. 

MADDE 49. — Ticari işletme sahibinin veya bir ortağın ti
caret unvanına dâhil bulunan adı kanunen değişir veya salahi
yetli makamlar tarafından değiştirilirse unvan olduğu gibi ka
labilir. 

?. Hükmi şahıs
lar. 

n) Kolektif ve 
komandit şir

ketler. 

h) Limitet, ano
nim ve kooperatif 

şirketler. 

c) Tacir .sayılan 
diğer hükmi şahıs
lar ve donatma iş

tiraki. 

d) Müşterek 
hükümler. 

3. İ lâv tiler. 

Ticaret unva-
nmm devamı. 
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5. Şubeler. 

6. Ticaret unva
nının devri. 

III - Ticafet unva
nının korunması. 

1. Esas. 

2. îhbar ve ceza. 

3. Unvanına te
cavüz edilen kim

senin hakları. 

B) işletme adı. 

Kolektif veya komandit şirkete yahut donatma iştirakine 
yeni ortakların girmesi halinde ticaret unvanı değiştirilmeksi-
zin olduğu gibi kalabilir. Bu şirketlerden birinin ticaret unva
nına adı dâhil olan bir ortağın ölümü üzerine mirasçıları onun 
yerine geçerek şirketin devamını kabul eder veya şirkete gir
memekle beraber bu hususta muvafakatlerini yazılı şekilde bil
dirirlerse şirket unvanı olduğu gibi bırakılabilir. Şirketten ay
rılan ortağın adı da yazılı muvafakati alınmak şartiyle şirket 
unvanında kalabilir. 

MADDE 50. — Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını 
şube olduğunu belirterek kullanmak mecburiyetindedir. Bu un
vana şube ile ilgili ilâvelerin yapılması caizdir. 

43 ve 47'udi maddeler şubenin ticaret unvanı hakkında da 
tatbik olunur. 

Merkezi yabancı memlekette bulunan bir işletmenin Türki
ye'deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bu
lunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttır. 

MADDE 51. -
sına devredilemez. 

Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş 
unvanın dahi devrini tazammım eder. 

Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başka-

ohnadıkça, 

MADDE 52. — Usulen teşci] ve ilân edilmiş olan 
vanmı kullanmak hakkı, münhasıran sahibine aittir. 

ticaret un-

MADDE 53. — Bütün mahkemeler ve memurlar, ticaret ve 
sanayi odaları ve noterler vazifelerini yaparken bir ticaret un
vanının tescil edilmediğini veya kanunun hükümlerine aykırı 
olarak tescil yahut istimal edildiğini öğrenirlerse keyfiyeti sa
lahiyetli ticaret sicil memuruna ve müddeiumumiliğe bildirmeye 
mecburdurlar. 

41 ilâ 48 ve 50 nci maddeler hükümlerine aykırı hareket eden
ler ve 51 nci maddeye muhalif olarak ticaret unvanını devreden
lerle devralan ve kullanan kimseler, 40 nci maddenin birinci fık
rasındaki cezalara mahkûm edilirler. 

MADDE 54. — Ticaret unvanı kanuna aykırı olarak başkası 
tarafından kullanılan kimse, bunun men'ini ve haksız kullanı
lan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde de
ğiştirilmesini veya silinmesini ve zarar görmüş ise, kusur halin
de bunun da tazminini istiyebilir. 

Mahkeme, dâvayı kazanan tarafın talebi üzerine, masrafları 
aleyhine hüküm verilen kimseye aidolmak üzere hükmün gazete 
ile de yayınlanmasına karar verebilir. 

MADDE 55. — İşletme sahibini hedef tutmaksızm doğrudan 
doğruya işletnıeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırdetmek 
için kullanılan adların da sahipleri tarafından tescil ettirilmesi 
lâzımdır. İşletme adları hakkında dahi 28, 40, 43 fk 2, 52, 53 ve 
54 ncü maddeler tatbik olunur. 
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Dördüncü Fasıl 
Haksız Rekabet 

MADDE 56. — Haksız rekabet, aldatıcı hareket veya hüsnü
niyet kaidelerine aykırı sair suretlerle iktisadi rekabetin her 
türlü suiistimalidir. 

MADDE 57. — Hüsnüniyet kaidelerine aykırı hareketler 
hususiyle şunlardır ; 

1. Başkalarını veya onların emtiasını, iş mahsullerini, faa
liyetlerini yahut ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya lüzumsuz 
yere incitici beyanlarla kötülemek; 

2. Başkasımın ahlâkî veya malî iktidarı hakkında hakika-
ta aykırı malûmat vermek; 

3. Kendi şahsi durumu, emtiası, iş mahsulleri, ticari faali
yeti veya ticari işleri hakkında yanlış veya yanıltıcı malûmat 
vermek veyahut; üçüncü şahıslar hakkında aynı şekilde hare
ket etmek suretiyle rakiplerine nazaran onları üstün duruma 
getirmek; 

4. Paye, şahadetname veya mükâfat almadığı halde bunla
ra sahip imişcesine hareket ederek müstesna kabiliyete mâlik 
bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna müsait 
olan yanlış unvan yahut meslekî adlar kullanmak; 

5. Başkasının emtiası, iş mahsulleri, faaliyeti veya ticaret 
işletmesiyle iltibaslar meydana getirmeye çalışmak veya buna 
müsait bulunan tedbirlere başvurmak, hususiyle başkasının 
haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma 
vasıtalariyle iltibasa meydan verebilecek surette, ad, unvan, 
marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları kullanmak veyahut iltiba
sa meydan veren malları, durumu bilerek veya bilmiyerek, sa
tışa arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olur
sa olsun elinde bulundurmak; 

6. Üçüncü şahısların müstahdemlerine, vekillerine veya 
diğer yardımcılarına, onları vazifelerini ihlâle sevk etmek su
retiyle kendisine veya başkasına menfaatler sağlamak maksa-
diyle veya bu kabîl menfaatleri sağlamaya elverişli olacak su
rette, müstahak olmadıkları menfaatler temin veya vâdetmek; 

7. Müstahdemleri, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri 
iğfal suretiyle, istihdam edenin veya müvekillerinin imalât ve
ya ticaret sırlarını ifşa ettirmek veya ele geçirmek; 

8. Hüsnüniyet kaidelerine aykırı bir şekilde elde ettiği ve
ya öğrendiği imalât veya ticaret sırlarından haksız yere fayda
lanmak veya onları başkalarına yaymak; 

9. Hüsnüniyet sahibi kimseleri iğfal edebilecek surette ha-
kikata aykırı hüsnühal ve iktidar şahadetnameleri vermek; 

10. Rakipler hakkında da cari olan kanun, nizamname, mu
kavele yahut meslekî veya mahallî âdetlerle tâyin edilmiş bu
lunan iş hayatı şartlarına riayet etmemek. 

A) Umumi 
olarak. 

/•- Tarifi. 

II • Hüsnüniyet 
kaidelerine aykırı 

hareketler, 
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&j Hukuki MADDE 58. ~— Haksız rekabet yüzünden müşterileri, kre* 
mesuliyet. dişi, meslekî itibarı, ticari işletmesi veya diğer iktisadi menfa-

/ - Çeşitli dâvalar, atleri bakımından zarar gören veya böyle bir tehlikeye mâruz 
bulunan kimse: 

a) Fiilin haksız olup olmadığının tesbitini; 
b) Haksız rekabetin men'ini; 
c) Haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan 

kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla 
yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini; 

d) Kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini; 
e) Borçlar Kanununun 49 ncu maddesinde gösterilen şart

lar mevcutsa mânevi tazminat verilmesini; 
istiyebilir. Davacı lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat, ola
rak hâkim, haksız rekabet neticesinde dâvâlının elde etmesi 
mümkün görülen menfaatin karşılığına dahi hükmedebilir. 

Haksız rekabet yüzünden iktisadi menfaatleri haleldar olan 
müşteriler de birinci fıkrada yazılı dâvaları açabilirler. 

Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve nizam
namelerine göre âzalarının iktisadi menfaatlerini korumaya 
salahiyetli bulunan diğer meslekî ve iktisadi birlikler dahi ken
dilerinin veya şubelerinin azaları bir ve ikinci fıkralar gereğin
ce dâva açmak hakkmı haiz oldukları takdirde (a), (b) ve (c) 
bendlerinde yazılı dâvaları açabilirler. 

Birinci fıkranın b ve c bentleri gereğince bir kimse aleyhi
ne verilmiş olan hüküm, haksız rekabete mevzu olan malları, 
doğrudan doğruya veya dolayısiyle ondan elde etmiş olan şa
hıslar hakkında da icra olunur. 

MADDE 59. — Haksız rekabet fiilî, hizmet veya işlerini 
gördükleri esnada müstahdemler veya işçiler tarafından işlen
miş olursa yukarıki maddenin birinci fıkrasının (a) , (b) ve (e) 
bendlerinde yazılı dâvalar, istihdam edenlere karşı dahi açıla
bilir. 

Yukarıki maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bendlerin
de yazılı dâvalar hakkında Borçlar Kanunu hükümleri caridir. 

MADDE 60. — Haksız rekabet basın vasıtasiyle işlenmiş ise, 
58 nci maddenin birinci fıkrasının (a) , (b) ve (e) bentlerinde 
yazılı dâvalar, ancak yazı sahibi veya ilân veren aleyhine açıla
bilir ; şu kadar ki : 

a) Yazı veya ilân, yazı sahibinin yahut ilân \ erenin haberi 
olmaksızın veyahut rızalarına aykırı olarak yayınlanmışsa; 

b) Yazı sahibi veya ilân verenin kim olduğunun bildirilme
sinden imtina olunursa; 

c) Başka sebepler yüzünden yazı sahibi veya ilânı verenin 
meydana çıkarılması veya aleyhlerine bir Türk mahkemesinde 
dâva açılması mümkün olmazsa; 
bu dâvalar, yazı işleri müdürü; eğer bir ilân mevzuu'bahi;s 
ise ilân servisi şefi; yazı işleri müdürü ve ilân servisi şefi göste
rilmemiş veya yoksa naşir; bu da gösterilmemişse matbaacı; aley
hine de açılabilir. 

/ / - istihdam ede-
nin mesuliyeti. 

III - Basının mes
uliyeti. 
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Bu haller dışında, yazı işleri müdürüne, ilân servisi şefine, 

naşir ve matbaacıya bir kusur isnadedilebilirse yukarıki fıkrada 
yazılı sıraya bakılmaksızın kusurlu olanlar aleyhine dâva açıla
bilir. 

58 nci maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde ya
zılı dâvalarda Borçlar Kanununun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 61. — Mahkeme, dâvayı kazanan tarafın talebiyle, 
masrafı haksız çıkan taraftan alınmak üzere hükmün kavileşme
sinden sonra ilân edilmesine de karar verebilir. î lânın şekil ve şü
mulünü hâkim tâyin eder. 

MADDE 62. — 58 ıı'ci maddede yazıla dâvalar, dâvaya hakkı 
olan tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği günden itibaren 
bir yıl ve her halde bunların doğumundan itibaren üç yıl geçmekle 
müruruzamana uğrar. Şu kadar ki;ceza kanunları gereğince 
daha uzun bir müruruzaman müddetine tâbi olan cezayı müstel-
zim bir fiil işlenmiş bulunursa, bu müddet hukuk dâvaları hak
kında da caridir. 

MADDE 63. — Dâva açmak hakkını haiz olan kimsenin di
lekçesi üzerine mahkeme, mevcut vaziyetin olduğu gibi muhafaza 
edilmesine, 58 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bent
lerinde yazılı olduğu veçhile haksız rekabetin neticesi olan maddi 
durumun ortadan kaldırılmasına, haksız rekabetin men'ine ve 
yanlış veya yanıltıcı beyanların düzeltilmesine ve lüzumlu diğer 
tedbirlerin ahnmasına Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun 
ihtiyati tedbir hakkındaki hükümlerine göre karar verebilir. 

MADDE 64. — 1. Elli yedinci maddenin 1, 2, 4, 5, 6, 8 ve 9 
ucu bentlerinde yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten 
işliyenler; 

2. Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edil
mesi için şahsi durumu, emtiası, iş mahsulleri, ticari faaliyeti ve 
işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı malûmat verenler; 

3. Müstahdemleri, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, 
istihdam edenin veya müvekkillerinin imalât veya ticaret sırla
rını ifşa etmelerini veya ele geçirmelerini temin için iğfal edenler; 

4. İstihdam edenler veya müvekkillerden, işçilerinin veya 
müstahdemlerinin veyahut vekillerinin, işlerini gördükleri sıra
da cezayı müstelzim olan bir haksız rekabet fiilini işlediklerini 
öğrenip de bu fiili menetmiyen veya gerçeğe aykırı beyanları 
düzeltmiyenler; 

58 nci madde gereğince hukuk dâvasını açma hakkını haiz 
bulunanlardan birinin şikâyeti üzerine ceza mahkemesince bir 
aydan bir yıla kadar hapis veya beş yüz liradan on bin liraya ka
dar ağır para cezasiyle veya her ikisiyle birlikte cezalandırılırlar. 

Haksız rekabetin men'i hakkındaki kesinleşmiş ilâma rağ
men haksız rekabet fiiline aynen veya tâli değişikliklerle devanı 
eden kimse altı aydan aşağı olmamak üzere hapis ve beş bin li
radan on bin liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir ve 
suçlu re'aen takiboluuur, 

IV - Kararın ilânı. 

V ~ Müruruzaman. 

VI - tUiyaii 
Uâhirler. 

C) 

I -

Cezai mes
uliyet. 

Cezayı mustd-
&im 
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/ / - Hükmi şahıs
ların cezai mesuli

yetleri. 
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MADDE 65. — Hükmi şahısların işleri görülürken bir hak* 

sız rekabet fiili işlenirse 64 ncü madde hükmü, hükmi şahıs namı
na hareket etmiş veya etmesi gerekmiş olan organın azaları veya 
ortaklar hakkında tatbik olunur. Şu kadar ki; para cezası ve 
masraflardan hükmi şahıs bu hakiki şahıslarla birlikte mütesel-
silen mesul olur. 

A) Defter tutma 
mükellefiyeti. 
1 - Şümulü. 

II - Mesuliyet 

Beşinci Fasıl 
Ticari defterler 

MADDE 66. — Her tacir, ticari işletmesinin iktisadi ve ma
lî durumunu, borç ve alacak münasebetlerini ve her iş yılı için
de elde edilen neticeleri tesbit etmek maksadiyle, işletmesinin 
mahiyet ve öneminin gerektirdiği bütün defterleri ve bilhassa, 
diğer kanunların hükümleri mahfuz kalmak üzere, aşağıdaki 
defterleri Türkçe olarak tutmaya mecburdur : 

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, en
vanter defteri ve karar defteri; 

2. Hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ti
cari şekilde işletilmek üzere devlet, vilâyet, belediyeler gibi âm
me hükmi şahısları tarafından kurulan ve hükmi şahsiyeti bu-
lunmıyan ticari işletmeler ile dernekler tarafından kurulan ti
cari işletmeler ve bunlara benziyen ve hükmi şahsiyeti olmıyan 
diğer ticari teşekküller, karar defteri hariç yukarıki bentte ya
zılı defterleri; 

3. Tacir hakiki şahıs ise karar defteri haricolmak üzere 
birinci bentte yazılı defterleri veya bunların yerine sadece iş
letme defteri. 

Tacirlerin işletmeleriyle ilgili işler dolayısiyl© aldıkları mek
tup, yazı, telgraf, fatura, cetvel, senet gibi vesika ve kâğıtlar
la ödemelerini gösteren vesikaları ve yazdığı mektup, yazı ve 
telgrafnamelerin kopyalarını ve mukaveleleri, taahhüt ve kefa
let ve sair teminat senetleri ve mahkeme ilâmları gibi belgeleri 
muntazam bir tarzda dosya halinde saklamaları mecburidir. 

MADDE 67. — Bir tacirin defter tutma mükellefiyetini yeri
ne getirmeye salahiyetli kıldığı kimsenin bu defterlere geçirdiği 
kayıtlar, o tacirin kendisi tarafından tutulmuş kayıtlar hükmün
dedir. 

Ticari defterlerin kısmen veya tamamen mevcudolmajmasm--
dan yahut kanuna uygun surette tutulmamasından veyahut sak
lanması mecburi olan defter ve kâğıtların gereği gibi saklanma
masından doğan mesuliyet doğrudan doğruya işletme sahibine ve 
hükmi şahıslarda idare organının azalarına veya idare işlerine 
salahiyetli olan kimselere ve hükmi şahsiyeti olmıyan ticari iş
letme ve teşekküllerde onları idareye salahiyetli olan kimselere 
aittir. Bunlar, kusuru memur ve müstahdemlerine yükleterek 
bu mesuliyetten kurtulamazlar. 

66 ncı maddenin birinci fıkrasının 1 ilâ 3 ncü bentlerinde sa-
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yılan defterleri tutma Jpaükellefiyetini hiç veya kanuna uygun 
şekilde yerine getirmeyip 4e ikinci fıkraya göre mesul olanlar 
yüz liradan bin liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 
Defterlerin kanuna uygun şekilde tutulmaması halinde, bunları 
tutmakla vazifelendirilmiş olan kimseler dahi aynı cezaya mah
kûm edilirler. Diğer kanunlarda bulunan cezai hükümler mahfuz
dur. 

Hâkimler, noterler, sicil memurları ve diğer memurlar resmî 
muameleler dolayısiyle bir tacirin defter tutma mükellefiyetine 
aykırı hareket ettiğini öğrenince keyfiyeti müddeiumumiliğe bil
dirmeye mecburdurlar. 

MADDE 68. -—Defter tutmak mecburiyetinde bulunan kimse 
ve işletmeye devam eden halefleri, defterleri son kayıt tarihinden 
ve saklanması mecburi olan diiğer hesap ve kâğıtları tarihlerin
den itibaren on yıl geçinceye kadar saklamaya mecburdurlar. 

Hakiki şahıs olan tacirin ölümü halinde mirasçıları ve ticareti 
terk etmesi halinde kendisi defter ve kâğıtları birinci fıkra gere
ğince saklamakla mükelleftirler. Ancak mirasın resmî tasfiyesi 
halinde defter ve kâğıtlar birinci fıkrada yazılı müddetle sulh 
mahkemesi tarafından saklanır. 

Kolektif ve âdi komandit şirketlerin her ne suretle olursa 
olsun infisahı halinde bunlara ait defter ve kâğıtlar, şirket mer
kezinin bulunduğu yerdeki salahiyetli mahkeme tarafından 1 nci 
fıkra gereğince saklanmak üzere ortaklardan birine veya notere, 
diğer şirketlerin infisahı halinde ise, notere devdi* olunur. Noter 
hare ve ücreti şirket mevcudundan ödenir. 

Bir tacirin saklamakla mükellef olduğu defter ve kâğıtlar; 
yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir âfet sebebiyle ve 
kanuni müddet içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarih
ten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu ye
rin salahiyetli mahkemesinden kendisine bir vesika verilmesini 
istiyebilir. Mahkeme lüzumlu gördüğü delillerin toplanmasını da 
emredebilir. Böyle bir vesika almamış olan tacir defterlerini 
ibrazdan kaçınmış sayılır. 

MADDE 69. — 66 ncı maddenin 1 ilâ 3 ncü bentlerinde W - Tasdik ettir-
yazılı defterler, kullanılmaya başlanılmadan önce tacir tarafın- m,e ve beyanname 
dan ticari işletmenin bulunduğu yerin noterine ciltli olarak ib- verme mükellefi-
raz olunur. Noter sicil tasdiknamesini göstermesini tacirden is- 3/e#. 
ter ve bu defterlerin her sayfasına sabit mürekkeple sıra nu
marası koyup resmî mühür ile mühürler ve defterlerin kaç say
fadan ibaret bulunduğunu ilk ve son sayfaya yazarak resmî 
mühür ve" imzasiyle tasdik eder Bu iş bittikten sonra tasdik et
tiği defterlerin mahiyet ve adedlerini ve bunların kime aidol-
duğunu tacirin kayıtlı bulunduğu ticaret sicillerine re'sen ve 
hemen bildirir. 

Her tacir, tutmaya mecbur olduğu diğer defterlerle tutmak 
istediği defterlerin her birinin nevi ve mahiyetleriyle sayfa sa
yılarım gösteren iki nüsha beyannameyi bu defterleri kullan
maya başlamadan önce sicil memuruna vermeye mecburdur, 

ZIT - Saklama 
müddeti. 
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Memur, bunlardan birisini tasdik ederek tacire geriverir. Bu 
mükellefiyeti hiç veya kanuna uygun şekilde yerine getirmiyen 
tacirin bu gibi defterleri lehine delil olamaz. 

B) Çeşitli def- MADDE 70. — Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icabe-
terler. den muameleleri vesikalardan çıkararak tarih sırasiyle ve 

/ - Yevmiye. «madde» halinde tertipli olarak yazmaya mahsus defterdir. 
Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki malûmatı ihtiva et

mesi şarttır: 
1. Madde sıra numarası (Makine ile tutulan muhasebeler

de mecburi değildir.); 
2. Tarih; 
3. Borçlu hesap (Toplayıcı hesaplar kullanıldığı takdirde 

nihai yardımcı hesabın isminin tasrihi şarttır.); 
4. Alacaklı hesap (Toplayıcı hesaplar kullanıldığı takdir

de nihai yardımcı hesabın isminin tasrihi -şarttır); 
5. Meblağ (Yardımcı hesaplara taksim edilenler, izahat 

sütununda gösterilmek şarttır); 
6. Her kaydın dayandığı vesikaların nevi ve varsa tarih 

ve numaraları. 
Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı 

olur; şu kadar ki, vergi kanunlarına göre müteharrik yapraklı 
yevmiye defterinin kullanılmasına müsaade olunduğu takdirde 
vergi kanunlarına uygun olmak şartiyle bu defterler de kulla
nılabilir. 

Yevmiye defterine geçirilecek kayıtlar haklı sebebolmak-
sızm, on günden fazla geciktirilemez. 

Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar 
notere ibraz edilip son kaydın altına noterce (görülmüştür) sö
zü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek şarttır. 

/ / - Defteri kebir. MADDE 71. — Defterikebir, yevmiye defterine geçirilmiş 
olan muameleleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara 
dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplıyan defterdir. 

Defterikebirdeki kayıtların en az aşağıdaki malûmatı ihti
va etmesi şarttır : 

1. Tarih; 
2. Yevmiye defteri madde numarası; 
3. Meblâğ; 
4. Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri. 
Yukarıki maddenin üçüncü fıkrası hükmü defterikebir 

hakkında da tatbik olunur. 
III - Envanter MADDE 72. — Envanter defterine işletmenin açılış tarihin-

defteri. de ve mütaakiben her iş yılı sonunda çıkarılan envanterler ve 
1. Umumi olarak, bilançolar kaydolunur. 

Envanter ve bilançonun taallûk ettiği tarihe «Bilanço gü
nü» denir. 

î ş yılı, altı aydan az, on iki aydan çok olamaz. Kanunda ak
sine hüküm olmadıkça, iş yılı sonu için çıkarılacak envanter ve 
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bilançoların gelecek iş yümm ilk üç ayı içinde tamamlanmış 
olması lâzımdır. 

Envanter defterine geçirilen envanter ve bilanço; tacir, ko
lektif ve komandit şirketlerde hudutsuz olarak mesul olan bü
tün ortaklar, donatma iştiraklerinde bütün donatanlar, 
ve tacir sıfatını haiz olan diğer şirket ve kurumlarda 
idare işlerine salahiyetli olan kimseler tarafından imza 
ve notere ibraz olunur. Noterin yapacağı muamele hakkında 70 
nci maddenin son fıkrası tatbik olunur. îmza edilen envanter 
ve bilançonun ilânı ve resmî makamlara verilmesi hakkındaki 
hükümler mahfuzdur. 

Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı 
olur. 

MADDE 73. — Envanter çıkarmak; saymak, ölçmek, tart- 2. Envanter. 
mak ve değerlendirmek suretiyle, bilanço günündeki mevcutla
rı, alacakları ve borçları katı bir şekilde ve müfredatlı olarak 
tesbit etmektir. 

Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dâhil iktisadi kıy
metleri ifade eder. 

Envanter esas itibariyle defter üzerine çıkarılır. Şu kadar 
ki; işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli mal kullanan büyük işlet
meler, envanterlerini listeler halinde tanzim edebilirler Bu tak
dirde envanter defterine listeler muhteviyatı icmalen kaydo
lunur. 

MADDE 74. — Bilanço, envanterde gösterilen kıymetlerin 3 Bilanço. 
tasnifi ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle tertiplemniş hu-
Lâsasıdır. 

Bilançonun aktif tablosunda; mevcutlarla alacaklar ve var
sa zarar, pasif tablosunda; borçlar gösterilir. 

Aktif yekûnu ile borçlar arasındaki fark tacirin işletmeye 
tahsis ettiği ana sermayeyi teşkil eder. Ana sermaye de pasif 
tablosuna kaydolunur ve bu suretle aktif ve pasif tablolarının 
yekûnları denkleşir. Yedek akçeler ve kâr ayrı gösterilseler da
hi, ana sermayenin cüzüleri sayılırlar. 

MADDE 75. — İlgililerin; işletmenin iktisadi ve malî duru- 4. Açıklık ve doğ-
mu hakkında mümkün. olduğu kadar doğru bir fikir edinebil- ruluk asaslan. 
meleri için, envanter ve bilançoların ticari esaslar gereğince ek
siksiz, açık ve kolay anlaşılır bir şekilde memleket parasına gö
re tanzimi lâzımdır. 

Bütün aktifler, en çok bilanço gününde işletme için haiz ol
dukları değer üzerinden kaydolunur, Borsada kote edilen emtia 
ve kıymetler o günün borsa rayicine göre ve tahsil edilemiyen 
veya ihtilaflı bulunanlar müstesna olmak üzere, bütün alacak
lar da itibari miktarlarına göre hesabedilir. 

Pasifler, hususiyle bütün borçlar, şarta bağlı veya vadeli ol
sa bile, itibari değeri üzerinden hesaba geçirilir. 

Ticaret şirketleriyle ticaret kurumlarının envanter ve bi
lançoları hakkındaki hususi hükümler mahfuzdur. 
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MADDE 76. — Ciltli ve sayfalan müteselsil sıra numaralı 

olan işletme hesabı defterinin sol tarafını masraf, sağ tarafını 
hasılat kısmı teşkil eder. Masraf kısmına; satınalınan emtia, hiz
met mukabili ödenen paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün 
masraflar; hasılat kısmına ise, emtia satışları, hizmet mukalbili 
alman paralar ve işletme faaliyetinden doğan diğer hasılat kay
dolunur. Masraf ve hasılat kayıtlarının en az aşağıdaki malû
matı ihtiva etmesi şarttır : 

1. Sıra numarası; 
2. Kayıt tarihi; 
3. Muamelenin nevi ; 
4. Meblâğ. 
Her iş yılı sonunda bir «işletme hesabı hulâsası» çıkarılır. 

Buna aşağıdaki maddeler birer kalemde ayrı ayrı yazılır : 
A) Masraf tablosuna : 
1. Çıkarılan envantere göre iş yılı başındaki emtia mevcu

dunun değeri; 
2. i ş yılı içinde satınalınan emtianın değeri; 
3. i ş yılı içinde yapılan bütün masraflar. 
B) Hasılat tablosuna : 
1. i ş yılı içinde satılan emtianın değeri; 
2. i ş yılı içinde hizmet mukabili ve sair suretle alman pa

ralar; 
3. Çıkarılan envantere göre iş yılı (sonundaki mevcudun de

ğeri. 
75 nci madde hükmü işletme hesabı hulâsasına da tatbik 

olunur. 
2. Emtia envan- MADDE 77. — Emtia üzerine iş yapanlar, emtia haraket-

teri. lerini işletme hesabının masraf ve hasılat kısımlarmda ayn bir 
sütunda göstermiye ve bir emtia envanteri çıkarmıya mecbur
durlar. 

Emtia envanteri çıkarmak; satmak maksadiyle alınan veya 
imal edilen mallarla iptidai ve hammaddeler ve yardımcı mal
zeme dâhil olmak üzere, emtia mevcutlarını saymak, ölçmek, 
tartmak ve değerlendirmek suretiyle katı bir şekilde ve müfre
datlı olarak tesbit etmektir. 

Emtia envanteri; muamelelere ait kayıtlarla karıştırılmamak 
suretiyle yeniden işe başlama halinde işletme hesabı defterinin 
baş tarafına; mütaakiben de her iş yılı kapandıktan sonra, mu
amele kayıtlarını takibeden sayfalara yazılır. 

V - Karar defteri. MADDE 78. — Hükmi şahıs olan tacirler tarafından tutu
lan karar defterine gerek umumi heyet veya ortaklar heyeti, ge
rek varsa idare meclisi tarafından müzakere neticesinde ittihaz 
olunan kararlarla toplantıda hazır bulunan azaların adları ve 
soyadları ve toplantı günü ile beyan edilen rey ve müzakere
lerin tam bir surette bilinmesi için gerekli diğer hususlar geçi
rilir ve bu kararlarm altı şirket namına imza koymaya salahi
yetli olanlar tarafından imza edilir, 

/ ? * î$$tm* h** 
sabi. 

1. Defter vt 
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MADDE 79. — Ticari defterlerle, saklanması mecburi olan 

diğar kâğıtların teslimi; miras, şirket ve iflâs işlerinde istene
bilir. Teslim halinde defter, hesap ve kâğıtların her tarafı ge
rek mahkeme ve gerek ilgililer tarafından incelenebilir. 

MADDE 80. — Muhakeme esnasında muhik bir menfaatin 
mevcudiyeti ispat olunur ve mahkeme ibraz edilmesini sübut 
bakımından zaruri addederse yalnız ihtilaflı meseleye mütaallik 
kayıtların sureti çıkarılmak veya ehlivukuf tetkikatı yaptırıl
mak üzere mahkeme re'sen veya taraflardan birinin talebi üze
rine bunların birine yahut her ikisine ait defterlerle saklanma
sı mecburi olan kâğıtların ibrazını emredebilir. 

Ibrazma karar verilen ticari defter, hesap ve kâğıtlar, dâva
ya bakan mahkemeden başka bir mahkemenin kaza dairesi için
de olup da nakil ve ibrazında güçlük bulunduğu takdirde bu 
defterlerin kanuna uygun olarak tutulup tutulmadıklarının ve 
bunların ibrazını gerekli kılan hal ve keyfiyetin ehlivukuf va-
sıtasiyle incelenerek neticesini gösterir bir zabıt varakası tutul
ması ve rapor alınması ve lüzumuna göre suretlerinin çıkarılıp 
gönderilmesi ticari defter, hesap ve kâğıtların bulunduğu yer
de ticari dâvalara bakmakla mükellef mahkemeden istenir. 

MADDE 81. — Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun, 
muhasebeye muhtaç dâvalarda ihzari muamelelere ait hüküm
leriyle senetlerin ibrazı mecburiyetine dair olan hükümleri ti
cari işlerde dahi tatbik olunur. 

MADDE 82. — Ticari işlerden dolayı tacir sıfatını haiz olan 
kimseler arasında çıkan ihtilâflarda ticari defterler aşağıdaki 
maddelerde gösterilen şartlar dairesinde delil olarak kabul 
olunur. 

Tasdika tabı olmıyan defterler ancak 69 ncu madde gereğin
ce tasdika tâbi olup da tasdik edilmiş olan ilgili defterlerle 
birlikte delil olarak kabul olunur. 

Bir tacirin tuttuğu bütün defterlerin birbirini teyidetmesi 
şarttır; aksi takdirde defterler delil olmaktan çıkar. 

MADDE 83. — Mahkeme, aşağıdaki hükümler gereğince, 
defter münderecatını sahibi lehine hükme medar görmüşse ka
naatini kuvvetlendirmek için o kavdın doğru olduğuna ve dava
cının halen dâvâlıda yerine getirilmesi gereken hakkı bulundu
ğuna dair defter sahibine tamamlayıcı bir yemin verir. 

Taraflardan biri hasmın ticari defterlerinin münderecatını 
kabul edeceğini mahkeme huzurunda beyan etmiş iken hasmı 
ticari defterlerini ibrazdan imtina ederse, mahkeme, defterlerin 
ibrazını istemiş olan tarafa, iddiasının sıhhati hakkında bir ye
min verir. 

MADDE 84 — Kanuna uygun olarak veya olmıyarak tu
tulmuş olan ticari defterlerin münderecatı, sahibi ve halefleri 
aleyhinde delil sayılır. Şu kadar ki; kanuna uygun olan defter
lerde sahibi lehine olan kayıtlar dahi aleyhindeki kayıtlar gibi 
muteber olup bunlar birbirlerinden aynlamaa. 

m 
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MADDE 85. — Kanuna uygun bir surette tutulan ve birbi

rini teyideden ticari defterlerin münderecatı sahibi lehine delil 
ittihaz olunur; şu kadar ki hasım taraf m keza kanuna uygun 
surette tutulmuş olan ve birbirlerini teyideden defterleri buna 
aykırı olur veya bu hususta hiçbir kaydı havi bulunmazsa ya
hut iddianın dayandığı kaydın aksi, vesika veya diğor muteber 
delillerle ispat edilirse sözü geçen kaydın ispat kuvveti kalmaz. 

MADDE 86. — Taraflardan birinin defterleri kanuna uygun 
olup da diğerininki olmaz veya hiç defteri bulunmaz yahut 
ibraz etmek istemezse; defterleri muntazam olan tacirin birbi
rini teyideden defterlerindeki kayıtlar, diğeri aleyhinde delil 
olur. Hasım taraf, aleyhinde delil ittihaz olunan kaydın aksini 
muteber delillerle ispat edebilir. 

A) Tarifi ve 
şekli. 

B) Hükümleri. 
I - Umumi olarak. 

- Altıncı fasıl 
Cari hesap 

MADDE 87. — îki kimsenin para, mal, hizmet ve diğer hu
suslardan dolayı birbirterindeki alacaklarım ayrı ayrı istemek
ten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem kalem zimmet ye 
matlup şekline çevirerek hesabın kesilmesinden çıkacak bakiye
yi istiyebileceklerine dair bulunan mukaveleye cari hesap mu
kavelesi denir. 

Bu mukavele yazılı olmadıkça muteber olmaz. 
MADDE 88. — Borçlar Kanununun 115 nci maddesiyle 122 

nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak üzere 
cari hesap mukavelesinin hükümleri şunlardır : 

1. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça cari hesaba zimmet ve
ya matlup kaydı, zimmet veya matlubu doğuran mukavele ve
ya muameleye mütaallik tarafların haiz oldukları dâva ve mü
dafaa haklarını düşüremez. Mukavele veya muamele iptal edi
lirse ondan doğan kalem hesaptan çıkarılır; 

2. Taraflar arasında cari hesap mukavelesinin akdinden 
önce mevcut bir matlup, tarafların rızasiyle cari hesaba kayde
dilirse aksi kararlaştırılmış olmadıkça bu matlup yenilenmiş 
olmaz; 

3. Bir ticari senedin cari hesaba kaydı bedelinin tahsil edil
mesi halinde muteber olmak şartiyle vukubulmuş sayılır; 

4. Her hesap devresi sonunda zimmet ve matlubu teşkil 
eden tutarlar birbirinden çıkarıldıktan sonra tanınan veya hük
men tâyin olunan bakiye, yeni hesap devresine ait bir kalem ol
mak üzere hesaba geçirilir; mukavele sona ermiş veya bakiye 
haczedilmiş ise onun ödenmesi gerekir; 

5. Cari hesabın matlup kısmına kaydolunan tutarlar için 
mukavele veya ticari teamüller gereğince alındıkları günden 
itibaren faiz işler. 
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MADDE 89. — Yukarıki maddenin 3 ncü bendi gereğince 

cari hesaba kayıt olunup bedeli tahsil edilemiyen ticari senet, 
sahibine geri verilerek kaydı silinir. 

MADDE 90. — Taraflar arasında cari hesabın mevcudiyeti, 
komisyondan ileri gelen ücretin ve her türlü masrafların isten
mesine mâni olmaz. 

MADDE 91. — Takası kabil olmıyan alacaklarla muayyen 
bir cihete sarf edilmek veya ayrıca emre amade tutulmak üze
re teslim olunan para ve mallardan doğan alacaklar cari hesaba 
geçirilemez. 

MADDE 92. — Mukavele veya ticari teamül ile muayyen 
hesap devreleri sonunda, cari hesabın kapatılması ve zimmet ile 
matlup kalemleri arasındaki farkın tesbit edilmesi lâzımgelir. 

Hesap devresi hakkında mukavele veya ticari teamül yok
sa her takvim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması 
günü olarak kabul edilmiş sayılır. Tesbit edilen bakiyeyi gös
teren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde 
noter marifetiyle veya taahhütlü bir mektupla veya telgrafla 
itirazda bulunmazsa bakiyeyi kabul etmiş sayılır. 

MADDE 93. — Zimmet ve matlup kalemlerinin birbirinden 
çıkarılması neticesinde hasıl olan bakiye için dahi tesbit edil
diği günden itibaren faiz işler. 

MADDE 94. — Taraflar, üç aydan aşağı olmamak üzere di
ledikleri zaman faizlerin ana paraya eklenmesini kararlaştıra-
bilecekleri gibi hesap devrelerini ve faiz ve komüsyon miktarla
rını dahi mukavele ile tâyin edebilirler. 

8 nci madde hükmü mahfuzdur. 
MADDE 95. — Cari hesaba geçirilen matlup ve zimmet ka

lemleri ayrılmaz bir bütün teşkil eder. Cari hesabın kesilmesin
den önce taraflardan hiçbiri, alacaklı veya borçlu sayılamaz. Ta
rafların hukuki durumunu ancak mukavelenin sonundaki hesa
bın kesilmesi tâyin eder. 

MADDE 96. — Cari hesap mukavelesi : 
1. Kararlaştırılan müddetin bitmesi; 
2. Bir müddet kararlaştırılmadığı takdirde taraflardan bi

rinin feshi ihbar etmesi; 
3. Taraflardan birinin iflâs etmesi; 

ile sona erer. 
MADDE 97. — Mukavelede bir müddet tâyin edilip de ta

raflardan biri ölür veya hacir altına alınırsa her iki taraf ve ha
lefleri on gün önce haber vermek şartiyle cari hesap mukavele
sini feshedebilir. Şu kadar ki; bakiyenin ödenmesi ancak hesa
bın 92 nci maddeye göre kapatılması gereken tarihte istene
bilir. 

11 - Hususi haller. 
1. Ticari senetler. 

2. Ücret ve mas
raflar. 

3. Hesap dışında 
kalan alacaklar. 

111 - Bakiye. 
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D) Bakiyenin 

haczi. 

E) Müruruza
man. 

MADDE 98. — Taraflardan birinin alacaklısı onun hesap 
bakiyesini haciz ettirdiği gün hesap kapatılarak bakiye tesbit 
edilir. 

Bu halde borcundan dolayı haciz tebliğ edilen taraf on beş 
gün içinde haczi kaldırtmazsa diğer taraf mukaveleyi feshede
bilir; etmezse haciz ettiren kimsenin durumu cari hesaba yeni 
kalemler geçirilmek suretiyle ağırlaştırılamaz. Meğer ki; hesa
ba geçirilen kalemler haciz anından önce doğmuş bulunan hu
kuki bir münasebetten ileri gelmiş ala. 

Haeiz ettiren alacaklı bakiyeden, kendi alacağına takabül 
eden kısmının ödenmesini ancak hesabın 92 nci maddeye göre 
kapatılması gereken anda istiyebilir. 

MADDE 99. — Cari hesabın tasfiyesine, kabul edilen veya 
hükmen tâyin olunan bakiyeye veya faiz bakiyelerine) hesap 
hata ve zühullerine, cari hesaptan hariç addolunmak lâzımgelen 
veya haksız olarak cari hesaba geçirilmiş olan kalemlere veya 
mükerrer kayıtlara ilişkin bulunan dâvalar, beş yıl geçmekle 
müruruzamana uğrarlar. 

Yedinci fasıl 
Ticaret işleri tellâllığı 

A) Tarifi. MADDE 100. — Taraflardan hiçbirine ticari mümessil, ti
cari vekil, satış memuru veya müstahdem yahut acente gibi bir 
sıfatla daimî bir surette bağlı olmaksızın, ücret karşılığında, 
ticari işlere mütaallik mukavelelerin akdi hususunda taraflar 
arasında aracılık yapmayı meslek edinen kimseye tellâl denir. 

Tellâllar bu fasılda gösterilen hakları haiz ve borçlarla mü
kelleftirler. 

Ticari olmıyan işlere dair olan mukavelelerin akdi hususun
da aracılıkla meşgul olan veya ticari bir aracılık işini arızi olarak 
üzerlerine alan kimseler hakkında Borçlar Kanununun 404 ilâ 409 
neti maddeleri tatbik olunur. 

24 ncü madde hükmü mahfuz kalmak üzere Borçlar Kanu
nunun 409 n!cu maddesi hükmü ticaret tellâllığına da tatbik 
olunur. Borsa tellâlları hakkındaki hususi hükümler mahfuz
dur. 

MADDE 101. — Mukavelenin taraflarınca vazgeçilen veya 
emtianın nev'i dolayısiyle mahallî teamül gereğince lüzum bu-
lunmıyan haller dışında tellâl, taraflardan her birine muamele 
yapıldıktan sonra, taraflarm ad ve soyadlarmı ve mukavelenin 
mevzuu ve şartlarını, hususiyle, emtia veya kıymetli evrak alım 
satımlarında bunların nev'ini, miktarını, fiyatını ve teslim za
manını gösteren ve kendi imzasını taşıyan bir bordro vermeye 
mecburdur. 

2. Taraflarca MADDE 102. — Derhal yerine getirilmesi kararlaştırılmış 
imzası. olmıyan muameleler hakkında bordrolar taraflara imza ettiril

mek, taraflardan her birine diğer tarafın imzasını taşıyan bor-

B) Hükümleri, 
I - Bordro. 

1. Verme mükel
lefiyeti. 
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dro verilmek lâzımdır. Taraflardan biri bordroyu kabul veya 
imza etmekten çekinirse, tellâl derhal diğer tarafa keyfiyeti ih
barla mükelleftir. 

Tellâl taraflarm bordroya koymuş oldukları imzaların sıh
hatinden mesuldür. Ticari senetlerin alım ve satımına aracılık
ta bulunan tellâl bu senetleri satana aidolan imzanın sıhhatin
den dahi mesuldür. 

MADDE 103. — Diğer tarafm sonradan bildirileceği kaydı
nı ihtiva eden bir bordroyu kabul eden kimse, meçhul kalan ta
raf sonradan kendisine bildirilince, ona karşı haklı bir itirazda 
bulunmazsa, o mukavele ile ilzam olunur. Bordroda gösterilme
miş olan tarafın kim olduğu mahallî teamüle, böyle bir teamül 
yoksa halin gereğine göre uygun bir müddet içinde bildirilir. 

Bordroda gösterilmemiş olan taraf müddeti içinde bildiril
mez veya bildirilip de aleyhine haklı bir itiraz ileri sürülürse, 
bordroyu kabul etmiş olan taraf, mukavelenin yerine getirlme-
sini bizzat tellâldan istiyebilir. Şu kadar ki tellâlın müracaatı 
üzerine mukavelenin ifasını derhal istemezse artık dâvası din
lenmez. Mukaveleyi bizzat yerine getiren tellâl, taraf sayılır ve 
diğer tarafa karşı akdin hak ve borçları kendisine aidolur. 

MADDE 104. — Tellal kendi vasıtasiyle numune üzerine sa
tılan emtiadan her birinin tevdi olunan numunesini, malın vasıf
larına itiraz edilmeksizin kabulüne veya muamelenin diğer su
retle bitirilmesine kadar saklamakla mükelleftir. 

Taraflar numunenin saklanmasından açık olarak vazge 
çer veya emtianın nev'ine göre mahallî teamül gereğince buna 
lüzum olmazsa tellal, tevdi edilen numuneyi saklamaya mec
bur değildir. 

Tellal ilerde delil olarak kullanmak üzere, tevdi edilen nu
muneye hususi bir işaret koymaya ve ticari teamülün icabın
dan ise bu işareti taraflara imza ettirmeye mecburdur. 

MADDE 105. — Tellal, bedeli tahsile veya mukavelede gös
terilen sair şeyleri teslim almaya salahiyetli sayılmaz. 

MADDE 106. — Muamele yapılınca veya mukavele bir şarta 
bağlı ise şart tahakkuk edince bordroyu vermiş olan tellal 
ücretini istemek hakkını haizdir. 

Bu hak muamelenin yapıldığı günden itibaren bir yıl ge
çince müruruzamana uğrar. Eğer mukavele yapılmaz veya ta
lik olunduğu şart tahakkuk etmezse, tellal, bu işteki teşebbüs
lerinden dolayı ücret istiyemez. 

MADDE 107. — Ücretin miktarı, mukavele ve tarifelere ve 
bunlar yoksa mahallindeki ticari teamüle göre tâyin olunur. 

MADDE 108. — Tellal ücretini hangi tarafm ödiyeceği mu
kavele veya kanun ile tâyin edilmemiş ise, mahallindeki ticari 
teamül nazara ahnır; bu da yoksa taraflar bu ücreti yarı yarıya 
öderler. 

3. Diğer tarafın 
sonradan bildiril

mesi. 

II - Numunenin 
saklanması. 

III - Kabza salâ
hiyetsizlik. 

IV - Ücret. 
1. İstemek hakki 
ve müruruzaman 

2. Miktarı. 

3. Borçlu. 
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MADDE 109. — Tellal tarafından yapılacak masrafların 

ödenmesi kararlaştmlmışsa muamele bitirilmese bile, bu mas
raflar istenebilir. 

MADDE 110. — Tarafsızlığı ihlâl edecek derecede âkıdler-
den birini iltizam eden veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı 
mahiyette bunlarm birinden kendisine menfaat temin eden 
tellalın, ücret ve masrafları istemek hakkı kalmaz. 

MADDE 111. — Tellal, kendi aracılığı ile yapılan muamele
leri bir yevmiye defterine günü gününe yazmaya mecburdur. 
Kayıtların tarih sırasiyle yapılması ve 101 nci maddede ya
zılı hususları ihtiva etmesi lâzımdır. 

Her kayıt, günü gününe tellal tarafından imza olunur. Ti
cari defterlerin tasdikine, tutulmasına ve saklanmasına dair 
hükümler tellalın yevmiye defteri hakkmda da caridir. 

Tellal, her zaman taraflardan birinin talebi üzerine aracı
lığını yaptığı muameleler için yevmiye defterinin o işe ait 
kısmının bir suretini imzalıyarak vermeye mecburdur. 

MADDE 112. — Mahkeme, taraflar arasında çıkan bir dâ
vaya ait hususların ispatı için veya diğer her hangi bir dâva 
zımnında bordro, suret ve diğer ispat edici vesikaların karşı
laştırılması maksadiyle yevmiye defterinin ibrazım tellala 
emir ve ondan gereken izahları talebedebilir. 

MADDE 113. — Yevmiye defterinin tutulması ve saklan-
masiyle ilgili hükümlere aykırı hareket eden tellal hakkında 
67 nci madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 114. — ölen veya işten çekilen tellalın yevmiye def
terleri, bulunduğu yerin Noterine tevdi edilir. 

MADDE 115. — Esnaf arasında aracılık yapan kimseler 
hakkında, bu faslın bordro ve yevmiye defterine ait hükümleri 
tatbik olunmaz. 

A) Umumi olarak. 
I - Tarifi. 

Sekizinci fasıl 
Acentelik 

MADDE 116. — Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru 
veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir mukaveleye 
dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette 
ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya 
bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimseye acente 
denir. 

Bu fasılda hüküm bulunmıyan hallerde aracılık eden acen
teler hakkında tellallık hükümleri, akid yapan acenteler hak
kmda komisyon hükümleri ve bunlarda da hüküm bulunmıyan 
hallerde vekâlet hükümleri tatbik olunur. 



B) Acentenin 
salâhiyetleri. 

I - Umumi olarak. 
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MADDE 117. — Hususi kanunlardaki hükümler mahfuz ol- II - Tatbik sahası. 

mak üzere bu fasıl hükümleri şunlar hakkında da tatbik olu
nur : 

1. Mukaveleleri yerli veya yabancı bir işletme hesabına ve 
kendi adına akdetmeye daimî olarak salahiyetli bulunanlar, 

2. Sigorta mukavelelerinin akdi hususunda aracılık eden
ler, 

3. Türkiye Cumhuriyeti içinde merkez veya şubesi olmı-
yan ecnebi ticari işletmeleri nam ve hesabına memleket içinde 
muamelelerde bulunanlar. 

MADDE 118. — Aksi yazılı olarak kararlaştırılmış olmadık- M - İnhisar. 
ça, müvekkil, aynı zamanda ve aynı yer veya bölge içinde aynı 
ticaret dalı için birden fazla acente tâyin edemiyeceği gibi; 
acente dahi aynı yer veya bölge içinde, birbirleriyle rekabette 
bulunan mütaaddit ticari işletmeler hesabına aracılık yapamaz. 

MADDE 119. — Acente, aracılıkta bulunduğu veya akdetti
ği mukavelelerle ilgili her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi 
hakkı koruyan beyanları müvekkili namına yapmaya ve bun
ları kabule salahiyetlidir. 

Bu gibi mukavelelerden çıkacak ihtilâflardan dolayı acente 
müvekkili namına dâva açabileceği gibi kendisine karşı da aynı 
sıfatla dâva açılabilir. 

Bu hükümlere aykırı olan şartlar muteber değildir. 
MADDE 120. — Müvekkilinin hususi ve yazılı muvafakati 

veya vekâleti olmadan acente, bizzat teslim etmediği malların 
bedelini kabza ve bedelini bizzat ödemediği malları teslim al
maya mezun olmadığı gibi bu muamelelerden doğan alacağı te
cil veya miktarmı tenzil dahi edemez. 

MADDE 121. — Hususi ve yazılı bir muvafakat olmadan 
acente, müvekkili namına mukavele akdine salahiyetli değildir« 

Acentelere müvekkilleri adına akid yapma salâhiyetini ve
ren vesikalarm acente tarafından tescil ve ilân ettirilmesi mec
buridir. 

MADDE 122. — Acente, salahiyetli olmaksızın veya salâhi
yeti sınırlarını aşarak müvekkili namına bir mukavele yaparsa 
müvekkili mukavelenin akdini haber alır almaz üçüncü şahsa, 
akde icazet vermediğini derhal bildirmediği takdirde, icazet 
vermiş sayılır. İcazet verilmediği halde acente akitten bizzat 
mesul olur. 

MADDE 123. — Acente, kendisine bırakılan bölge ve tica
ret dalı içinde mukavele uyarınca, müvekkilinin işlerini görme
ye ve menfaatlerini korumaya mecburdur. / -

Acente, bilhassa, müvekkili hesabına saklamakta bulunduğu 
emtia veya eşyaya arız olan hasarlardan kusursuz olduğunu 
ispat etmedikçe mesuldür. 

7/ - Kabza salâ
hiyeti. 

III - Akid yapma 
salâhiyeti. 

IV - Salâhiyet
sizlik. 

G) Acentenin 
borçlan. 

Umumi olarak. 
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II Haber verme 
borcu, 

III - önleyici 
tedbirler. 

IV ' ödeme borcu. 

D) Acentenin 
hakları. 

i. Fevkalâde mas
rafların tazmini. 

II - Ücret. 
1. Ücrete tabi 

muameleler. 

2. Ücrete hak ka
zanma zamanı. 

MADDE 124. — Acente, üçüncü şahısların kabule salahiyetli 
olduğu beyanlarını, bölgesindeki piyasanın durum ve şartları
nı, müşterilerin malî durumunu ve bu durumda vukubulan de
ğişiklikleri ve yapılan muamelelere mütaallik müvekkilini il
gilendiren bütün hususları ona vaktinde bildirmeye mecbur
dur. 

Müvekkilin açık talimatı olmıyan meselelerde acente, 
emir alıncaya kadar muameleyi geciktirebilir. Şu kadar ki; işin 
aceleliği müvekkilinden sormaya müsait olmaz veya acente en 
faydalı şartlar dairesinde harekete mezun bulunursa basiretli 
bir tacir gibi kendi görüşüne göre muameleyi yapar. 

MADDE 125. — Acente, müvekkili hesabına teslim aldığı 
eşyanın taşınma sırasında hasara uğradığına dair emareler 
görecek olursa, müvekkilinin taşıyıcıya karşı dâva hakkını em
niyet altma almak üzere hasan keşfettirmek ve gereken diğer 
tedbirleri almak, emtiayı mümkün olduğu kadar muhafaza ey
lemek veya büsbütün telef olması tehlikesi varsa, Borçlar Ka
nununun 92 nci maddesi gereğince salahiyetli mahkemenin 
izniyle sattırmak ve gecikmeksizin keyfiyeti müvekkiline ha
ber vermekle mükelleftir. Aksi takdirde ihmali yüzünden do
ğacak zaran tazmine mecbur olur. 

Satılmak üzere acenteye gönderilen emtia çabuk bozula
cak cinsten olur veya değerini düşürecek değişikliklere mâruz 
bulunur ve müvekkilden sormaya vakit müsait olmaz veya 
müvekkil izin vermede gecikirse, acente salahiyetli mahke
menin izniyle Borçlar Kanununun 92 nci maddesi gereğince 
bu emtiayı sattırmaya salahiyetli ve müvekkilin menfaatleri 
bunu gerekli kılıyorsa mecburdur. 

MADDE 126. — Acente müvekkiline aidolan paranın gön
derilmesi veya teslim edilmesi lâzımgeldiği zaman bunu yap
mazsa, o andan itibaren faiz ve gerekirse ayrıca tazminat ver
meye mecburdur. 

MADDE 127. — Acente, işlerini ifa için yaptığı masraf
lardan ancak fevkalâde masraflann tazminini istiyebilir. 

Avanslar hakkında 22 nci madde tatbik olunur. 

MADDE 128. — Acente fiilen aracılıkta bulunduğu veya 
akdettiği muamelelerden ve aracılıkta bulunmamakla bera
ber bölgesi içindeki şahıslarla müvekkili arasında doğrudan 
doğruya yapılan ve inhisar dalı içine giren muamelerden do
layı bir ücret istemek hakkım haizdir. 

Müvekkil, doğrudan doğruya yaptığı muameleleri derhal 
acenteye bildirmeye borçludur. 

MADDE 129. — Acente, mukavelenin yapıldığı tarihte, 
mukavele mevzuu bir malın satmalmması, imal edilmesi veya 
satılması ise, müvekkilinin malı veya bedeli yahut onun ye
rine diğer bir karşılığı aldığı tarihte ücrete hak kazanır. Bu 
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3. Ücretin mik
tarı. 

4. Ücretin ödeme 
zamam. 

hallerde müvekkile isnadedilebilecek bir sebepten dolayı mit* 
kavele yerine getirilmemiş olsa bile acente ücretin ödenmesi
ni istiyebilir. 

Mukavele kısım kısım yerine getirilecekse acente, yerine 
getirildiği veya yerine getirilmesi gerektiği nispette ücrete 
hak kazanır. 

MADDE 130. — Mukavelede hüküm bulunmadıkça ücretin 
miktarı acentenin bulunduğu yerdeki ticari teamüle, teamül 
yoksa halin icabına göre mahkemece tâyin olunur. 

MADDE 131. — Müvekkil, acentenin ücrete hak kazanmış 
olduğu muamelelere ait defter kayıtlarının bir suretini hesap 
cetveli ile birlikte acenteye vermeye mecburdur. 

Acenteye ait alacakların, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, 
her üç ayda bir defa ve her halde takvim yılının sonunda veya 
acentelik mukavelesi sona erdiği zaman, tesbit edilerek öden
mesi lâzımdır. 

MADDE 132. — Acente, müvekkilindeki bütün alacakları IH - Hap» hakkı. 
ödeninceye kadar acentelik mukavelesi dolayısiyle alıp da ge
rek kendi yedinde gerek hususi bir sebebe binaen zilyed olmak
ta devam eden bir üçüncü şahıs yedinde bulunan menkûl şey
ler ve kıymetli evrak ile emtia senedi vasıtasiyle tasarruf ede
bildiği emtia üzerinde hapis hakkına maliktir. 

Müvekkile ait mallar acente tarafından mukavele veya ka
nun icabı satıldığı takdirde acente satılan malların bedelini öde
mekten kaçınma salâhiyetini haiz olur. 

Müvekkil aciz halinde bulunduğu takdirde acentenin henüz 
muaccel olmamış olacakları hakkında da yukarıki fıkralar tat
bik olunur. 

Medeni Kanununun 864 ncü maddesinin ikinci fıkrasiyle 
865, 866, 887 nci maddeleri mahfuzdur. 

MADDE 133. — Muayyen olmıyan bir müddet için akdedil- E) Acentelik 
miş olan acentelik mukavelesini, taraflardan her biri üç ay ön- mukavelesinin 
ee ihbar etmek şartiyle feshedebilir; mukavele ile bir müddet sona ermesi. 
tâyin edilmiş olsa dahi muhik sebeplerden dolayı akit her za- I - Sebepleri. 
man fesih olunabilir. 

Müvekkilin veya acentenin iflâs veya ölümü yahut hacir al
tına alınması halinde Borçlar Kanununun 397 nci maddesi tat
bik olunur. 

MADDE 134. — Muhik bir sebebolmadan ve üç aylık ihbar H - Tazminat 
müddetine riayet etmeksizin akdi fesheden taraf, başlanmış iş- borcu. 
lerin tamamlanmaması yüzünden diğer tarafın uğradığı zararı 
tazmine mecburdur. 

Müvekkilin veya acentenin iflâs veya ölümü yahut hacir 
altına alınması sebebiyle acentelik mukavelesi sona ererse, iş
lerin tamamen görülmesi halinde acenteye verilmesi gereken 
ücret miktarına nispetle tâyin olunacak münasip bir tazminat 
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acenteye yahut yukardaki hallere göre onun yerine 
verilir. 

geçenlere 

Dokuzuncu fasıl 
Ticarete mahsus yerler 

MADDE 135. — Borsalar, sergi, panayır ve pazar yerleri, 
antrepo ve ticarete mahsus diğer yerler hakkındaki hususi hü
kümler mahfuzdur. 

ÎKİNCt KİTAP 
Ticaret şirketleri 

A) Nevileri. 

B) Hükmi şahıs
ların ehliyeti. 

C) Tatbik oluna
cak kamın hü

kümleri. 

D) Sermaye koy
ma borcu. 

t - Konusu. 

Birinci fasıl 
Umumi hükümler 

MADDE 136. — Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, ano
nim, limitet ve kooperatif şirketlerinden ibarettir. 

MADDE 137. — Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz, olup 
şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde 
kalmak şartiyle bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebi
lirler. Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur. 

MADDE 138. — Her şirket nevi'ne mahsus hükümler mah
fuz kalmak şartiyle Medeni Kanunun 45, 47, 48, 49 ncu mad
deleri ve bu fasılda hüküm bulunmıyan hususlar hakkında Borç
lar Kanununun 520 - 541 nci maddeleri her şirket, nev'inin mahi
yetine uygun olduğu nispette, ticaret şirketleri hakkında da tat
bik olunur. 

MADDE 139. — Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret 
şirketlerine sermaye olarak : 

1. Para, alacak, kıymetli evrak ve menkul şeyler; 
2. İmtiyaz ve ihtira beratları ve alâmeti farika ruhsatna

meleri gibi sınai haklar; 
3. Her nevi gayrimenkuller; 
4. Menkul ve gayrimenkullerin faydalanma ve kullanma 

hakları; 
5. Şahsi emek; 
6. Ticari itibar; 
7. Ticari işletmeler; 
8. Telif hakları, maden ruhsatnameleri gibi iktisadi değeri 

olan sair haklar konabilir. 
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MADDE 140. —- Her ortak, usulüne göre tanzim ve imza edil- II - Hükmü. 

miş şirket mukavelesiyle koymayı taahhüt eylediği sermayeden i- Umumi olarak. 
dolayı şirkete karşı borçludur. 

Sermaye olarak gayrimenkul mülkiyeti veya gayrimenkul 
üzerinde mevcut veya tesis edilecek ayni bir hakkın konulması 
taahhüdünü ihtiva eden şirket mukavelesi hükümleri, resmî şe
kil aranmaksızın muteberdir. 

Sermaye olarak konulması taahhüdedilen diğer hakların dev
ri kanunen hususi şekillere tâbi olsa dahi şirket mukavelesi, dev
redecek ortağın ayrıca rızasına bakılmaksızın, şirkete alâkalı 
mercilerden bu hakların devrini istemek salâhiyetini verir. 

Şirket, her ortağın sermaye koyma taahhüdünü yerine ge
tirmesini talep ve dâva edebileceği gibi ifada gecikme sebebiy
le uğradığı zararın tazminini de istiyebilir. Tazminat talebi için 
ihtar şarttır. 

Ortaklarca sermaye olarak konulması taahhüdedilen hakla
rın muhafazası için kurucular tarafından ortaklar aleyhine ihti
yati tedbir talebedilebilir. Tedbir üzerine açılacak dâvalar için 
Usul Kanununda derpiş edilen müddet ancak şirketin tescil ve 
ilânı tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

MADDE 141. — Vaktinde konulmıyan sermaye para ise, 140 2. Gecikme faizi. 
ncı madde gereğince tazminat hakkına halel gelmemek şartiyle, 
sermayenin ödenmesi gereken günden itibaren kanuni faizin de 
verilmesi lâzımdır. 

MADDE 142. — Sermaye olarak şirkete alacaklarını devret- 3. Tekeffül. 
miş olan bir ortak, alacakları, şirketçe tahsil edilmiş olmadık
ça sermaye koyma borcundan kurtulmuş olmaz. 

Alacak müeccel ise, aksi kararlştırılmış olmdıkça vâde gü
nünden, muaccel ise şirket mukavelesi tarihinden itibaren bir 
ay içinde şirketçe tahsil edilmek lâzımdır. 

Her ne sebeple olursa olsun bu müddet içinde tahsil edile
mediği takdirde, gecikmeden dolayı şirketin tazminat hakkına 
halel gelmemek şartiyle, ortak, müddetin bitiminden itibaren 
geçecek günlerin kanuni faizini dahi vermiye mecburdur. 

Alacak kısmen tahsil edilmişse yukarıki hükümler tahsil 
edilmemiş olan kısım hakkında caridir. 

MADDE 143. — Sermaye olarak konulan aynıların değerle- 4. Karineler. 
ri şirket mukavelesinde tesbit edilmemişse konuldukları za
mandaki borsa veya piyasada cari fiyatları, bunlar bulunma
dığı takdirde ehlivukuf tarafından biçilecek değerleri, ilgililer
ce kabul edilmiş sayılır. 

Mukavelede aksi kararlaştırılmış olmadıkça, sermaye ola
rak konan malların mülkiyeti şirkete ait ve haklar şirkete tem
lik edilmiş olur. 

Hizmet karşılığı olarak verilecek ücretin kısmen veya ta
mamen kâra iştirak suretiyle ifası kararlaştırıldığı takdirde 
bu kayıt memur ve müstahdemlere ortak sıfatını vermez. 
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6. Faiz ve ücret MADDE 144. — Kamında aksine hüküm olmadıkça, ortak-

dlma hakkı. iarın koydukları sermayeler için faiz ve şirketteki hizmetleri 
dolayısiyle kendilerine ücret verilmesi şirket mukavelesiyle ka
bul olunabilir. 

E) Ortakların 
§ahsi alacaklıları. 

F) Şirketlerin 
birleşmesi. 
I - Tarifi. 

II - Şartlar. 
1. Nevilerin aynı 

olması. 

2. Karar. 

3. Bilanço. 

III - Hükümleri. 
1. Alacaklıların 

itiraz hakkî. 

MADDE 145. — Bir şirket devam ettiği müddetçe ortaklar
dan birinin şahsi alacaklıları, haklarını ancak şirketin bilanço
su gereğinlce o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholun-
muşsa tasfiye payından alabilirler. Henüz bilanço tanzim edil-
memişse alacaklı bilançonun tanzimi neticesinde borçluya dü
şecek kâr ve tasfiye payı üzerine ihtiyati haciz koydurabilir. 

Sermayesi paylara bölünmüş 'komandit şirketlerle anonim 
şirketlerde alacaklılar, borçlularına ait bulunan hisse senetle
rini haczettirebilirler. 

Yukardaki hükümler borçlu ortakların şirket dışındaki mal
larına alacaklıların müracaat hakkını ihlâl etmez. 

MADDE 146. — Birleşme, iki veya daha fazla ticaret şir
ketinin birbiriyle birleşerek yeni bir ticaret şirketi kurma
larından veya bir yahut daha fazla ticaret şirketinin mevcut 
diğer bir ticaret şirketine iltihak etmesinden ibarettir. 

Çeşitli ticaret şirketlerine ait hususi hükümler mahfuz kal
mak şartiyle birleşme hakkında mütaakıp maddelerdeki hü
kümler tatbik olunur. 

MADDE 147. — Birleşme, yalnız aynı neviden olan şirket 
ler arasında caizdir. Şu kadar ki, birleşme bakımından kollektif 
ile komandit şirketler ve anonim ile sermayesi paylara bö
lünmüş komandit şirketler, aynı neviden sayılır. 

MADDE 148. — Birleşme için ilgili şirketlerim, mukavelele
rinin değişmesi hakkındaki usul ve şartlar dairesinde, ayrı ay
rı karar vermeleri ve bu kararın tescil ve ilân olunması gere
kir. 

MADDE 149. — Birleşen şirketlerin her biri, aralarında 
tesbit edilecek bir örneğe göre tanzim edilmiş olan bilançosunu 
ilân eylemeye ve birleşme sebebiyle varlıkları sona eren şir
ketler. ise ayrıca kendilerine ait borçların ne suretle ödeneceği
ne dair tanzim edecekleri beyannameyi bilanço ile birlikte ilâ
na mecburdurlar. 

MADDE 150. — Birleşme kararı, ilân gününden itibaren üç 
ay sonra hüküm ifade eder. Şu kadar ki; ilândan önce birle
şen şirketler borçlarını ifa yahut borca tekabül eden parayı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yahut muteber diğer 
bir bankaya tevdi etmiş veyahut alacaklılar şirketlerin birleş
mesine razı olmuş ise birleşme karan ilân gününden itibaren 
hüküm ifade eder. 

Borç karşılığının bankaya tevdi keyfiyetinin ilâm lâzımdır. 
Birleşen şirketlerin alacaklılarından her biri ilândan iti

baren üç ay içinde salahiyetli mahkemeye müracaatla birleş
meye itiraz edebilir, itiraz hakkından vazgeçilmedikçe yahut 
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bu husustaki itirazm reddine dair mahkemece verilen karar 
katîleşmedikçe veyahut mahkemece takdir edilecek teminat 
şirket tarafından . verilmedikçe birleşme hüküm ifade etmez. 

MADDE 151. — Yukardaki maddede tâyin olunan müddet 2- Külli halefiyet. 
içinde itiraz edilmemişse, birleşme muamelesi katîleşir ve kalan 
yahut yeni kurulan şirket, ortadan kalkan şirketlerin yerine 
geçer. Bunların bütün hak ve borçları, kalan veya yeni kurulan 
şirkete intikal eder. 

Şirketlerin birleşmesinden yeni bir şirket meydana gelmiş
se, keyfiyetin ayrıca tescil ye ilânı zaruridir. 

MADDE 152. — Bir ticaret şirketinin nevinin diğer bir 
ticaret şirketi nevine çevrilmesi kanunda aksine hüküm olma
dıkça, yeni nev'e ait kuruluş merasimine tâbidir; böylece yeni 
nev'e çevrilen şirket eskisinin devamıdır. 

G) Nevi değiş
tirme. 

İkinci Fasıl 
KoUektif Şirket 

BİRİNCİ KISIM 
Şirketin mahiyet ve kuruluşu 

MADDE 153. — Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı al
tında işletmek maksadiyle hakiki şahıslar arasında kurulan 
ve ortaklarından hiçbirisinin mesuliyeti şirket alacaklılarına 
karşı tahdidedilmemiş olan şirket, kollektif şirkettir. 

MADDE 154. — Kollektif şirket mukavelesi yazılı şekle 
tâbidir; şu kadar ki; mukaveledeki imzaların noterce tasdiki de 
şarttır. 

MADDE 155. — Kollektif şirket mukavelesine aşağıda sayı
lan hususların yazılması mecburidir : 

1. Ortakların ad ve soyadlariyle ikametgâhları ve tâbiiyet
leri; 

2. Şirketin kollektif olduğu; 
3. Şirketin ticaret unvanı ve merkezi; 
4. Şirketin mevzuu; 
5. Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüdettiği para 

miktarı, para mahiyetinde olmıyan sermayenin değeri ve bu 
değerin ne suretle biçilmiş olduğu, eğer şahsi emek bahis ko
nusu ise bu emeğin mahiyet ve şümulü; 

6. Şirketi temsile salahiyetli kimselerin ad ve soyadları, 
bunların yalnız basma mı, yoksa birlikte mi imza koymaya 
mezun oldukları. 

Ortaklar emredici hükümlere aykırı olmamak şartiyle şirket 
mukavelesine diledikleri kayıtları koyabilirler. Şu kadar ki; 
şirket mukavelesinde şirket mevzuunun hudutlarının açıkça gös
terilmiş olması şarttır, 

A) Tarifi. 

B)' Mukavele. 
I - Şekli. 

II • İhtiva edeceği 
mecburi kayıtlar. 



III • Noksanlıklar. 

C) Tescil. 
I • Mükellefiyet. 

II - Mükellefiyetin 
yerine getirilme

mesi. 

A) Mukavele ser
bestliği. 

B) Şirketin ida
resi 

I - îdare işlerinin 
kime aidolduğu. 

1. Umumi olarak. 

S. Azil. 
a) Mukavele ile 

tâyin halinde. 
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MADDE 156. — Mukavelesi kanuni şekilde yapılmamış ve

ya mukaveleye konması mecburi olan kayıtlardan biri veya 
bâzıları eksik yahut hükümsüz olan bir kollektif şirket, âdi şir
ket hükmünde olup hakkında 158 nci madde hükmü mahfuz 
kalmak şartiyle Borçlar Kanununun 520 - 541 nci maddeleri tat
bik olunur. 

14 ncü madde hükmü mahfuzdur. 
MADDE 157. — Kollektif şirketi kuranlar buna ait şirket 

mukavelesinin noterlikçe tasdikli bir suretini tasdik tarihin
den itibaren on beş gün içinde şirket merkezinin bulunduğu 
yerdeki ticaret siciline tevdi ile şirketin tescilini talebetmiye 
mecburdurlar. Suret, sicil daresince saklanır ve 155 nci madde 
gereğince mukaveleye konması mecburi olan kayıtlar ile kanu
nun emreylediği diğer hususlar ticaret siciline tescil ve ilân olu
nur. 

MADDE 158. — Tescil mükellefiyeti yerine getirilmeksi-
zin şirket namına işlere başlanmış olduğu takdirde ortaklar 
giriştikleri işlerden dolayı üçüncü şahıslara karşı müteselsilen 
mesuldürler. 

Bir kollektif şirket mukavelesi akdolunmaksızm, şirketin 
nev'ini gösterir bir kaydı ihtiva etmese bile müşterek bir un
van altında üçüncü şahıslarla muameleye girişilmesi veya on
lara karşı haksız bir fiil işlenmesi halinde de aynı hüküm ca
ridir. 

tKtNTCÎ KISIM 
Ortaklar arasındaki münasebet 

MADDE 159. — Ortakların birbiriyle olan münasebetlerin
de, mukaveledeki hükümler ve mukavelede hüküm olmıyan hal
lerde, bu kısımdaki maddeler mahfuz kalmak şartiyle, 136 ilâ 
145 nci maddeler tatbik olunur. . 

MADDE 160. — Ortaklardan her biri ayrı ayrı şirketi idare 
hak ve vazifesini haizdir. Şu kadar ki; şirket mukavelesiyle 
veya ortakların ekseriyeti ile idare işleri, ortaklardan birine 
veya birkaçına yahut hepsine verilebilir. 

Ticari mümessiller ve diğer ticari vekiller hakkındaki hü
kümler mahfuzdur. 

MADDE 161. — îdare işleri mukavele ile bir ortağa veril
miş ise, onun idare hak ve vazifesi diğer ortaklar tarafından 
tahdidolunamıyacağı gibi kendisi azil dahi olunamaz. Ancak, 
muhik sebepler mevcutsa, ortaklardan birinin talebi üzerine 
mahkeme kararı ile idare hak ve vazifesi tahdit veya nez'olu
nabilir. Vazifenin yerine getirilmesinde basiretsizlik, ağır ih
mal veya idarede iktidarsızlık gibi haller, muhik sebep sayılır. 
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MADDE 162. — idare işleri, şirket mukavelesi yapıldıktan 

sonra ittihaz edilen bir kararla bir ortağa verilmişse o ortak, 
ortakların ekseriyeti ile azledilebilir. Ekseriyet hâsıl olmadığı 
takdirde, idare işlerine bakan ortağın şirket mukavelesi hü
kümlerini ihlâl ettiği iddiasiyle her bir ortak azil için mahke
meye müracaat edebilir. 

MADDE 163. — Şirket işlerinin idaresi, ortakların hepsine 
veya birkaçına verilmiş ise bunların herbiri yalnız başına sala
hiyetlidir. Bununla beraber şirketi idare ile mükellef olan or
taklardan bâzısı, yapılacak bir işin, şirketin menfaatlerine uy
gun olmadığını beyan edecek olursa idare hak ve vazifesini 
haiz diğer ortaklar ekseriyetle o işi yapabilirler. 

Şirket işlerinin idaresi kendilerine verilmiş ortakların bir
likte hareket etmeleri şirket mukavelesinde yazılı ise, ortakla*-
rın gecikmede tehlike görülen haller müstesna olmak üzere her 
işte anlaşmaları gerekir. Anlaşamadıkları takdirde keyfiyet 
ortaklar umumi heyetine tevdi ve heyetçe verilecek karara gö
re hareket edilir. 

MADDE 164. — îdare işleri şirket mukavelesiyle bir orta
ğa verilmişse bu ortak, diğer ortakların itiraz ve muhalefeti 
vâki olsa bile, hileye müstenidolmamak şartiyle şirketin idare
si için gereken muameleleri yapabilir. 

MADDE 165. — Şirketin idaresine giren hususlar, şirket 
maksat ve mevzuunu elde etmek için icrası gereken mûtat mua
mele ve işlerden ibarettir. Şirketi idare edenler, şirket men
faatine uygun gördükleri işlerde sulh, feragat ve kabul ile tah
kime dahi salahiyetlidirler. Şu kadar ki; teberruda bulunmak 
ve şirket mevzuuna girmiyorsa gayrimenkulleri satmak, satın-
almak ve teminat olarak göstermek gibi mûtat iş ve muame
leler dışında kalan hususlarda ortakların ittifakı şarttır. 

MADDE 166. — Bir ortak şirketten ödünç aldığı veya şir
ket hesabına bir yerden tahsil eylediği parayı, aksi kararlaş
tırılmış olmadıkça, vâde gününde veya mümkün olan en kısa 
zamanda tediye ve teslim etmiyecek olursa bu vâdenin veya 
zamanın geçmesinden itibaren kanuni faizi dahi vermeye 
mecbur olur. 

MADDE 167. — Bir ortak idare salâhiyetini hâiz olmasa 
dahi' şirket işlerinin gidişi hakkında bizzat bilgi edinmek ve 
şirketin evrak ve defterlerini incelemek ve bunlara göre ken
disi için şirketin malî durumunu gösterecek bir hesap varakası 
tanzim etmek hakkını haizdir. Buna aykırı mukavele hüküm
süzdür. 

MADDE 168. — Mukavelenin her ne suretle olursa olsun 
değiştirilmesine dair olan kararlar ittifakla, diğer kararlar ise 
şirket mukavelesinde aksine hüküm olmadıkça, bütün ortak
ların ekseriyeti ile verilir. 

b) Ortaklar ka
rarı ile tâyin 

halinde. 

3. îdare işlerinde 
yalnız başına veya 

birlikte hareket. 

Diğer ortakla
rın itirazı. 

II - îdare işlerinin 
şümulü. 

III Faiz verme 
borcu. 

C) Murakabe. 

D) Kararlar. 



E) Kâr ve zarar. 
I - Hesabın tesbiti. 

II • Alacağı isteme 
hakkı. 

III • Zarar payı. 

F) Rekabet; 
yasağı, 

I Esas. 

II - Aykırı 
hareket. 
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MADDE 169. — idare işlerini gören kimse, şirketin hesap 

yılı sonundaki bilançosunu esas ittihaz ederek kâr ve zarar 
hesabmı tanzim ve ona göre her ortağın payım tâyin ve tesbit 
eder. 

Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düşen miktarın tâ
yinini şirket mukavelesiyle yahut sonradan ittihaz edecekleri 
kararla içlerinden birine veya bir üçüncü şahsa bırakabilirler. 
Bu ortak veya üçüncü şalısın bu hususta vereceği kararın hak
kaniyet kaidelerine aykırı olmaması şarttır. Bu kararın öğ
renilmesinden itibaren üç ayın geçmesi, kâr payının tamamen 
veya kısmen alınması yahut başka bir kimseye devredilmesi 
zararm ödenmesine başlanması gibi açık veya zımni kabulü 
gösteren hallerde; itiraz hakkı düşer. 

Kâr ve zararın taksimine dair olan karar hakkaniyet kai
delerine aykırı görüldüğü takdirde mahkemece iptal olunur. 
Bu halde kâr ve zararın taksimi hakkında Borçlar Kanunu
nun 523 ncü maddesi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 170. — Her ortak, hesap yılı sonunda tahakkuk 
eden kârdan kendisine düşen payı, şirkete ödünç olarak ver
diği paranın ve eğer kararlaştırılmış ise koyduğu sermayenin 
faizlerini, şirket mukavelesi gereğince hak ettiği ücreti ve şa
yet kanun ve mukavele hükümlerince yıl sonu bilançosu yapıl
mamış ise bunun yapılmasını ve yapılmış bilançoya göre kâr pa
yı tesbit edilmiş değilse bunun tesbitini şirketten istemek ve 
alacaklarını almak hakkını haizdir. 

Bu madde ile ortağa tanınmış olan salâhiyetleri kaldırma 
veya daraltma neticesini doğuran bütün mukavele şartları hü
kümsüzdür. 

MADDE 171. — Ortaklar ittifakla karar vermedikçe hiçbir 
ortak, sermayesinden eksilen kısmı tamamlamıya zorlanamaz. 

Sermayeden eksilen kısım, aksine karar yoksa, ileride hâsıl 
olacak kâr paylariyle telâfi olunur. 

MADDE 172. — Bir ortak, azalarından bulunduğu şirketin 
yaptığı ticari işler nevinden bir işi, diğer ortakların muvafa
kati olmaksızın kendi veya başkası hesabına yapamıyacağı 
gibi aynı nevi ticari işlerle meşgul bir şirkete mesuliyeti tah-
didedilmemiş ortak sıfatiyle de giremez. 

Yeni kurulan bir şirkete giren ortağın, daha önce kurul
muş diğer bir şirketin de mesuliyeti tahdidedilmemiş âzasın
dan olduğunu diğer ortaklar bildikleri halde evvelki şirketten 
ilişiğinin kesilmesi hususu aralarında açıkça kararlaştırılmaz-
«a, bu hali kabul etmiş sayılırlar. 

MADDE 173. — Bir ortak yukarıki hükme aykırı hareket 
edecek olursa, şirket, kendisinden tazminat istemekte, veya taz
minat yerine o ortağın kendi namına yaptığı işleri şirket namı
na yapılmış saymakta, üçüncü şahısların hesabına yapmış ol
duğu işlerden doğan menfaatlerin şirkete bırakılmasını istemek
te serbesttir. Bu hususlardan birinin tercihi diğer ortaklara ait-
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tir. Bu hak, bir muamelenin yapıldığının yahut ortağın diğer bir 
şirkete girdiğinin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her 
halde muamelenin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl sonra mü
ruruzamana uğrar. 

Yukarıki hükümler, hakları ihlâl edilen ortakların, şirketin 
feshini istemek haklarına halel getirmez. . 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Şirketin ve ortaklarm üçüncü şahıslarla olan münasebetleri 

MADDE 174. — Kollektif şirket ticaret siciline tescil ile 
hükmi şahsiyet kazanır. Aksine mukavele üçüncü şahıslara kar
şı hükümsüzdür. 

MADDE 175. — Şirketi ortaklara ve üçüncü şahıslara karşı 
temsil salâhiyet ve vazifesi, tescil ve ilân edilen mukavelede 
aksine hüküm olmadıkça, 160 ncı madde gereğince şirket işle
rini idare hak ve vazifesini haiz olanlara aittir. 

MADDE 176. — Şirketi temsile salahiyetli olan kimse, şir
ketin gayesine dâhil olan her nevi iş ve hukuki muameleleri 
şirket namına yapmak ve şirketin unvanını kullanmak salâhi
yetini haizdir. Bu salâhiyeti tahdideden her şart, hüsnüniyetle 
hareket eden üçüncü şahıslara karşı hükümsüzdür. 

Ancak şirket mukavelesinin tescil ve ilân edilmiş olan kıs
mına göre şirketin ilzam edilebilmesi için mütaaddit ortakların 
imzası şart kılınmışsa, bu şart, üçüncü şahıslara karşı da mute
berdir. 

MADDE 177. — Şirketi temsil salâhiyetini haiz olan kim
seler tarafından, açık veya zımni olarak şirket namına yapılmış 
olan muamelelerden dolayı, şirket alacaklı ve borçlu olur. 

Bir ortağın şirkete ait yazifelerini ifa dolayısiyle işlediği 
haksız fiillerden şirket de doğrudan doğruya mesuldür. 

MADDE 178. — Ortaklar, şirketin borç ve taahhütlerinden 
dolayı müteselsilen ve bütün malları ile mesuldürler. 

Şirkete yeni giren kimse, girme tarihinden evvel meydana 
gelmiş olsa bile şirketin borçlarından, diğer ortaklarla birlikte 
müteselsilen ve bütün malları ile mesuldür. 

Yukarıki fıkralara aykırı olarak mukaveleye konan şartlar, 
üçüncü şahıslar hakkında hükmüm ifade etmez. 

MADDE 179. — Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı bi
rinci derecede şirket mesuldür. Şu kadar ki; şirkete karşı ya
pılan icra takibi semeresiz kalmış veya şirket her hangi bir se
beple sona ermiş ise, yalnız ortak veya ortakla birlikte şirket 
aleyhine dâva açılabilir ve takip yapılabilir. 

Yukarıki hükümler, ortakların şahsi mallarına ihtiyati haciz 
koymaya mâni değildir. Bu fıkra hükmünce konulmuş bulunan 
ihtiyati hacizler hakkında îcra ve iflâs Kanunun 264 ncü mad
desinin birinci fıkrasında derpiş edilen müddet, birinci fıkranın 

A) Şirketin mev
cudiyeti. 

B) Temsil. 
I - Temsil salâhi
yetinin kime aid-

olduğu. 

II - Şümulü. 

III - Hükümleri. 

C) Şirket alacak
lılarının vaziyeti. 
I - Ortakların şah

si mesuliyeti. 

II - Mesuliyetin 
derecesi. 
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III - İlâm. 

IV - İflâs. 
1. Şirketin 

iflâsı. 

2. Şirketin ve or
takların iflâsı. 

3. Ortakların 
hakları. 

V - Takas. 

ikinci cümlesi hükmünce ortağa karşı dâva veya takibe başlama 
salâhiyetinin doğduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Bunun
la beraber, ihtiyati haciz zabıt varakasının tebliğinden itibaren 
kanuni müddet içinde şirkete karşı takibe veya dâvaya başlan
madığı takdirde ihtiyati haciz düşer. 

MADDE 180. -*- Yalnız şirket aleyhinde alınmış olan ilâm, 
şirket hakkındaki takip semeresiz kalmadıkça veya şirket her 
hangi bir sebeple sona ermiş olmadıkça ortaklar hakkında icra 
edilemez. 

v icra emrinin şirkete tebliğine rağmen borç ödenmediği tak
dirde alacaklı şirketle birlikte ortakların veya bâzılarının da 
doğrudan doğruya iflâsını istiyebilir. 

MADDE 181. — Şirketin iflâsı halinde; şirket alacaklıları 
alacaklarını almadıkça, ortakların şahsi alacaklıları şirket mal
larına müracaat edemezler. 

MADDE 182. — Şirketin iflâsı, ortakların iflâsını gerektir
mez. Ancak depo kararma rağmen para yatırılmadığı takdirde 
alacaklı depo kararının ortaklara veya içlerinden bâzılarına da 
tebliğini ve muktezasını yerine getirmedikleri takdirde şirketle 
birlikte iflâslarına karar verilmesini mahkemeden talebedebilir. 
Bu hakkını kullanmamış olan alacaklının, şirket masasından 
alacağını tamamen alamaması halinde ortakları iflâs yoliyle 
dahi ayrıca takip hakkı mahfuzdur. 

Ortakların mallarına gerek âdi takip gerek iflâs yolu ile mü
racaat olunursa bunların şahsi alacaklıları ile şirket alacaklıları 
arasında bir takaddüm ve imtiyaz hakkı yoktur. Ancak şahsi 
alacaklılar arasında kanunen rüçhan hakkı olanların bu hakları 
mahfuzdur. 

MADDE 183. — Şirketin iflâsı halinde ortaklar, koydukları 
sermaye ve işlemekte olan faizler için masaya giremezler. An
cak işlemiş faizlerle ücretler ve şirket lehine yaptıkları masraf
lar için her hangi bir alacaklı gibi masaya girebilirler. 

MADDE 184. — Şirkete borçlu olan kimse bu borcunu or
taklardan birinde olan alacağı ile takas edemez. 

Bir ortak da şahsi alacaklısına olan borcunu şirketin aynı 
şahıstaki bir alacağı ile takas edemez. 

Buna mukabil şirketin bir alacaklısı aynı zamanda ortaklar-
dan birinin şahsi borçlusu ise 179 ve 182 nci maddeler gereğin
ce ortağın' şirket borcundan dolayı şahsan takibedilebildiği an
dan itibaren gerek şirket alacaklısı ve gerek ortak takas hak
kını haizdirler. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Şirketin infisahı ve ortaklarm ayrılması 
MADDE 185. — Kollektif şirketler, 195 nci madde hükmü A) İnfisah, 

mahfuz olmak üzere Borçlar Kanununun 535 ve 536 ncı madde- I-Sebepleri. 
lerinde ve aşağıda yazılı sebeplerle infisah eder : *> Umumi olarak. 

1. Konkordato ile neticelenmiş olsa bile şirketin iflâsı; 
2. Şirket sermayesinin tamamı veya üçte ikisi zayi olup da 

tamamlanmasına veya geri kalan kısmı ile iktifaya ortaklarca 
karar verilmemiş olması; 

3. Şirketin diğer bir şirket ile birleşmesi; 
4. Tescil ve ilân 157 nci maddede gösterilen müddet içinde 

veya sonra yapılmamışsa, aradan ne kadar müddet geçmiş olur
sa olsun ortaklardan her hangi birinin talebi üzerine ve noter 
marifetiyle diğer ortaklara münasip bir mehli hâvi ihtarname 
gönderilmiş olmak şartiyle mahkemece feshe karar verilmiş 
olması; 

5. 196 ncı madde hükmü mahfuz olmak üzere ortaklardan 
birinin iflâsı. 

MADDE 186. — Şirket mukavelesinde muayyen bir veya 5. İstisnalar. 
birkaç sebebe münhasır olmaksızın umumi olarak fesih sebep
lerinden her hangi birinin vücudu halinde şirketin infisah et-
miyeceğine dair olan şart muteber değildir. Ancak kanunun 
âmir hükümlerine muhalif olmamak kaydiyle muayyen bâzı fe
sih sebeplerinin şirketin infisahını mucibolmıyacağı şirket mu
kavelesinde kabul olunabilir. 

MADDE 187. — Haklı sebep, şirketin kuruluşunu mucibolan 3. Muhik sebepler. 
fiilî veya şahsi mülâhazaların şirket maksadının husulünü im
kânsız kılacak veya güçleştirecek surette ortadan kalkmış ol
masıdır; hususiyle: 

1. Bir ortağın, şirketin idare işlerinde veya hesaplarının 
tanzimi hususunda şirkete ihanet eylemiş olması; 

2. Bir ortağın kendisine düşen esas vazife ve borçları ye
rine getirmemesi; 

3. Bir ortağın şahsi menfaatleri uğrunda şirketin ticaret 
unvanım veya mallarım-suiistimal etmiş olması; 

4. Bir ortağm, uğradığı daimî bir hastalık veya diğer bir 
sebepten dolayı, üstüne aldığı şirket işlerini yapmak için lüzum
lu olan kabiliyet ve ehliyetini kaybetmesi; 
gibi haller haklı sebeplerdendir. 

Bu maddenin 1, 2 ve 3 sayılı bentleri gereğince fesih sebe
bi meydana getirmiş olan ortağm dâva hakkı yoktur. 

MADDE 188. — Sermaye koyma borcunun yerine getirilme- 4- Hususi haller. 
meşinden dolayı fesih dâvası açabilmek için önce ortağa noter a) Sermaye koy-
vasıtasiyle münasip mehli hâvi bir protesto gönderilmek lâzım- «ıa borcunun yeri-
dır. , ne getirilmemesi. 

MADDE 189. — Mukavelede yazılı müddetin sona ermesin- b) Karine. 
den sonra işlere devam etmek suretiyle zımnen uzatılmış bulu-
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nan veya müddeti bir ortağın hayatı ile tahdidedilmiş olan şir
ketler, muayyen olmıyan müddet ile kurulmuş sayılırlar. 

MADDE 190. — Şirket müddetinin uzatılması hakkında or
taklarca ittihaz olunan karara, ortaklardan her hangi birinin 
şahsi alacaklısı tarafından itiraz olunabilir. 

İtirazda bulunabilmek için alacaklının ilâm veya o mahiyet
teki vesikaya yahut katîleşmiş icra takibine dayanması ve uzat
ma kararının ilânı tarihinden itibaren on beş gün içinde itira
zın noter vasıtasiyle tebliği için notere müracaat edilmesi şart
tır. Müddetinde bu itiraz yapılmamışsa itiraz hakkı düşer. 

Müddetin uzatılması hakkındaki karar tescil ve ilân edilme
miş ise alacaklı her zaman bu karara itiraz edebilir. 

MADDE 191. — Bir ortağın şahsi alacaklısı, borçlunun şah
si mallarından ve kanunun 145 nci maddesi gereğince şirketteki 
kâr payından alacağını alamazsa, tasfiye sonunda borçlu ortağa 
düşecek paya haciz koydurmaya ve altı ay önce ihbar etmek ve 
hesap yılı sonu için hüküm ifade etmek şartiyle, şirketin feshini 
istemeye salahiyetlidir. 

Mahkemece feshe karar verilmezden önce şirket veya diğer 
ortaklar borcu öderlerse, fesih dâvası düşer. 

MADDE 192. — Şirketin infisahı halinde ortaklar keyfiyeti 
tes'cil ve ilân ettirmekle mükelleftirler, iflâs sebebiyle şirketin 
infisahı halinde bu mükellefiyet iflâs memuruna aittir. 

Şirketin feshi bir ortağın ölümünden ileri gelmişse tescil ve 
ilân dilekçesi, ölünün mirascılariyle birlikte bütün ortaklar, mi
rasçıların iştiraki mümkün olmıyan veya güç olan hallerde 
sağ kalan ortaklar tarafından verilir. 

MADDE 193. — Şirketi idareye salahiyetli olanlar, infisah 
halindeki şirket nam ve hesabına muamele yapamazlar; aksi 
takdirde bu muamelelerinden müteselsilen ve hudutsuz olarak 
mesul olurlar. 194 ncü madde hükümleri mahfuzdur. 

Fesih keyfiyeti usulen tescil ve ilân edilmedikçe bütün or
takların üçüncü şahıslara karşı mesuliyetleri devam eder. 

MADDE 194. — Bir ortağın hacir altına alınması veya if
lâsına karar verilmesi halinde, Borçlar Kanununun 537 nci mad
desi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 195. — Şirket mukavelesinde şirketin ölen ortağın 
mirascılariyle devam edeceğine dair hüküm yoksa, mirasçılarla 
diğer ortakların ittifakla verecekleri karar üzerine şirket ara
larında devam edebilir. Mirasçılar veya içlerinden biri şirkette 
kalmaya razı olmazlarsa, diğer ortaklar ölen ortağın payı üze-' 
rindeki miras hisselerini razı olmıyan mirasçılara vermek su
retiyle onları şirketten çıkarır ve şirkete devam edebilirler. 
Sağ kalan ortaklardan birinin şirketin devamına razı olmaması 
sebebiyle ittifak hâsıl olamadığı takdirde şirket infisah eder. 

Şirketin, ölen ortağın mirascılariyle diğer ortaklar arasında 
kollektif şirket olarak devam edeceği hakkında şirket mukave-
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leşinde hüküm varsa; mirasçılar kollektif sıfatiyle şirkete de
vam edip etmemekte serbesttirler. Şirketin devamını isterlerse, 
diğer ortaklar kabule mecburdurlar. Ankak, kollektif sıfatiyle 
şirkette kalmak istemiyen mirasçı varsa, ölen ortağın payından 
kendisine düşen miktar ile komanditer olarak şirkete kabul 
edilmesini teklif edebilir. Diğer ortaklar bu teklifi kabule mec
bur değillerdir. Mirasçılar şirkete kollektif ortak veya komandi
ter olarak dâhil olup olmıyacaklarım ortağın ölüm tarihinden 
itibaren üç ay içinde şirkete bildirmeye mecburdurlar. Keyfiye
tin şirkete bildirilmesine kadar, mirasçılar şirkette komanditer 
olarak kalmış sayılırlar. Bu müddet içinde beyanda bulunmamış 
olan mirasçılar müddetin hitamından itibaren kollektif ortak sı
fatını iktisabederler. 

MADDE 196. — Ortaklardan birinin iflâsı halinde, müflis 2. Bir ortağın 
ortak şirketten çıkarılabilir. Bu takdirde şirket diğer ortaklar iflâsı. 
arasında devam eder ve müflisin payı, masaya ödenir. Şu ka
dar ki; mukavele ile ortakların bu hakkı kaldırılabilir. 

MADDE 197. — Bir ortağın şahsına ait sebeplerden dolayı 3. Haklı sebepler. 
şirketin feshinin istenebileceği hallerde ve mukavelede hüküm 
bulunduğu takdirde diğer ortakların ekseriyeti, onun şirketten 
çıkarılması suretiyle şirketin devamına karar verebilirler. 

Bu kararın noter marifetiyle tebliğinden itibaren üç ay için
de, çıkarılan ortak tarafından iptali diğer ortaklara karşı dâva 
edilmediği takdirde bu karar kesinleşir. 

MADDE 198. — Müddeti belli olmıyan şirketlerde ortaklar- 4. Feshin ihbarı. 
dan biri feshi ihbar ettiği takdirde diğer ortaklar feshi kabul 
etmiyerek ortağı çıkarıp şirketin kendi aralarında idamesine 
karar verebilirler. 

Yukardaki fıkra hükmü, bir ortağın şahsi alacaklısının 190 
veya 191 nci maddeler gereğince itiraz veya fesih hakkını kabul
lenmesi hallerinde de caridir. Bu takdirde şirketin idamesine 
dair verilen karar alacaklıya tebliğ edilir ve borçlu ortak hesap 
yılı sonunda şirketten çıkarılır. 

MADDE 199. — Yalnız iki kişiden ibaret bir kollektif şir
kette, ortaklardan birinin şirketten çıkarılmasını gerektiren 
haklı sebepler mevcut ise, diğer ortağın talebi üzerine mahke
me fesih ve tasfiyeye hükmetmeksizin şirkete ait bütün iş ve 
muameleleri ve şirketin mevcudunu alacak ve borçları ile bera
ber davacı ortağa terk ve tahsise ve ortağın şirketten çıkarıl
masına karar verebilir. Bu halde, çıkarılan ortak hakkında 204 
ncü madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 200. — î k i kişiden ibaret olan bir şirkette ortak- b) Diğer sebepler. 
lardan birinin şahsi alacaklısı, 190, 191 ve 198 nci maddelere 
göre haiz olduğu itiraz veya fesih hakkını kullanır veya ortak
lardan biri iflâs ederse, diğer ortak, 199 ncu madde hükümle
rinden faydalanabilir. 

5. îki kişilik 
ortaklıkta. 
a) Muhik 
sebepler. 
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MADDE 201. — Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarıl

ması halinde, ortaklar keyfiyeti tescil ve ilân ettirmekle mü
kelleftirler. 

Bir ortağın ölümü halinde 192 nci maddenin 2 nci fıkrası 
tatbik olunur. 

Bir ortağın şirketten çıkarılması ve çıkması üçüncü şahıs
lara karşı ancak tescil ve ilân tarihinden itibaren muteber olur. 

Çıkan veya çıkarılan ortak, keyfiyetin tescil ve ilâm tarihi
ne kadar vukubulan şirket muamelelerinden üçüncü şahıslara 
karşı mesuldür. 

MADDE 202. — Şirketten çıkarılan veya çıkan ortağın payı, 
mukavelede aksine hüküm yoksa, çıkmanın talebolunduğu ve
ya ortağın çıkarıldığı tarihteki şirket mevcudu esas tutularak 
tâyin olunur. 

MADDE 203. — Çıkarılan veya çıkan ortak, yukardaki mad
de gereğince tâyin olunan payını şirketten ancak nakden ala
bilir. 

MADDE 204. — Çıkarılan veya çıkan ortağın 202 nci mad
dede yazılı esaslara göre tâyin edilecek payı,. mukavelede gös
terilen tarihte ve mukavelede hüküm yoksa ayrılmadan sonra 
ilk yapılacak bilanço zamanında ödenir. 

Çıkarılan veya çıkan ortak ayrılma tarihinden önce girişilen 
işler tasfiye edilmedikçe şirketteki sermaye payını alamaz. 

MADDE 205. — Çıkarılan veya çıkan ortak, ayrılmadan ön
ce başlamış olan işlerin doğrudan doğruya neticeleri olan hak 
ve borçlara iştirak eder. 

Çıkarılan veya çıkan ortak, evvelce başlanmış işlerin kalan 
ortaklar tarafından faydalı sayılacak surette tamamlanmasına 
ve bir sonuca bağlanmasına engel olamaz. Şu kadar ki; bahso-
lunan işlerin derhal tasfiyesi kabil almadığı takdirde çıkan ve
ya çıkarılan ortak, her hesap yılı sonunda o yıl içinde bitiri
len işlerin hesaplarını ve cari muamelelerin o zamanki vaziye
ti hakkında bilgi verilmesini istiyebilir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Tasfiye 

MADDE 206. — Şirket mukavelesinde başka hükümler bu-
lunmıyan hallerde tasfiye, bu kısımdaki hükümlere göre yapılır. 

MADDE 207. — Tasfiye memurları, tasfiye zamanında or
takların tasfiyeye mütaallik ittifakla verdikleri kararlara gö
re hareket ederler. 

Tasfiye memurlarının tâyini ve azli veya onlara verilecek 
talimatla ilgili kararlara iştirak hakkı, bir ortağın iflâsı ha-
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linde iflâs idaresine, ölümü, halinde mirasçılara ve habir altına 
alınması halinde kanuni mümessile aittir. Mirasçılar bu hu
susta ittifakla bir mümessil tâyin ederler, ittifak hâsıl olmadı
ğı takdirde mümessilin tâyini mahkemeye aittir. 

Ortaklarla tasfiye memurları arasında çıkan ihtilâflar, ba
sit muhakeme usulüne göre incelenir. Tasfiye memurları ve 
ortaklar dinlenir. Kararın en kısa bir zamanda verilmesi lâ
zımdır. Bu husustaki kararlar katidir. 

MADDE 208. — Tasfiye haline giren şirket, ortaklarla olan 
münasebetlerinde dahi tasfiye sonuna kadar ve ehliyeti, 232 
nci madde hükmü mahfuz kalmak kaydiyle, tasfiye gayesiyle 
mahdudolarak hükmi şahsiyetini muhafaza ve ticaret unvanı
nı (tasfiye halinde) ibaresini ilâve suretiyle kullanmakta devam 
eder. 

MADDE 209. — Bir kollektif şirketin tasfiye halinde bulun
ması, iflâsına engel olmaz. 

MADDE 210. — Kollektif şirket alacaklarının şirket mal
ları üzerinde ortakların şahsi alacaklılarına karşı haiz olduk
ları rüçhan hakları, şirketin infisahından sonra dahi tlevam 
eder. 

MADDE 211. — İflâstan başka hallerde bir kollektif şirke
tin tasfiyesi, tasfiye memurlarına aittir. 

MADDE 212. — Tasfiye memurları şirket mukavelesiyle, 
şirketin devamı sırasmda veya infisahından sonra ortakların 
ittifakiyle seçilir. 

Birinci fıkra hükümlerine uygun olarak bir tasfiye memuru 
seçilmemişse, bütün ortaklar veya bunların kanuni mümessil
leri tasfiyeye memur sayılır. Bununla beraber ortaklardan bi
rinin talebi üzerine aidolduğu mahkeme tasfiye halindeki şir
ket için bir veya birkaç tasfiye memuru tâyin eder. Mahkeme 
lüzum görürse dilekçeyi tebliğ ederek diğer ortakları dinleye
bilir. 

Gerek ortakların seçecekleri gerek mahkemenin tâyin ede
ceği tasfiye memurlarının ortaklardan veya üçüncü şahıslardan 
olması caizdir. 

MADDE 213. — Tasfiye memurları şirket mukavelesiyle ve
ya infisahtan önce ortaklarca verilen bir kararla ortaklar ara
sından seçilmişlerse, diğer ortakların ittifakiyle azledilebilir-
ler; ittifak olmadığı takdirde, ortaklardan her hangi birinin ta
lebi üzerine haklı sebeplerden dolayı mahkemece azlolunabi-
lirler. 

Azil dâvası infisahdan önce dahi açılabilir. 

MADDE 214. — İnfisahtan sonra ortaklar arasından seçi
len tasfiye memurları, diğer ortakların ittifakiyle azledilebilir-
ler. İttifak olmadığı takdirde ortaklardan her hangi birinin ta-

II-Hükmi şahsi
yetin devamı. 

m -ifiâs. 

IV - Şirket ala
caklarının rüçhan 

hakkı. 

B) Tasfiye 
memurları. 

I - Umumi olarak. 

II-Seçim ve 
tâyin. 

III. Azü. 
1. Tasfiye memu
ru olan ortaklar. 
a) infisahtan 

Önce tâyin 
olunanlar. 

b) İnfisahtan 
sonra tâyin 
olunanlar. 



— 44 — 
lebi üzerine haklı sebeplerden dolayı 
lirler. 

mahkemece azlolımabi-
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MADDE 215. — Ortak olmıyan tasfiye memurları, şirket 
mukavelesi veya sonradan verilen bir kararla yahut şirketin in
fisahından sonra seçilmiş olsalar bile, her halde ortakların itti-
fakiyle azlolunabilirler. İttifak hâsıl olmadığı takdirde, ortak
lardan her hangi birinin talebi üzerine haklı sebeplerden dola
yı mahkemece azlolunabilirler. 

Azil dâvası infisahdan önce dahi açılabilir. 
MADDE 216. — Yukarıki madde hükmü, mahkemece tâyin 

edilen tasfiye memurlarının azli hakkmda da caridir. 

MADDE 217. — Şirket mukavelesi veya sonradan ittihaz 
olunan kararla tasfiye işlerini yalnız başına idareye mezun kı
lınmamış olan tasfiye memurları birlikte hareket ederler. 

Yalnız basma harekete mezun iseler, keyfiyet usulü daire
sinde tescil ve ilân olunur. 

MADDE 218. — Bir tasfiye memuru vazifesini diğer bir tas
fiye memuruna veya üçüncü şahıslara devredemez. Şu kadar ki, 
bâzı muayyen iş ve muameleleri ifa için tasfiye memurları iç
lerinden lbirini veya bâzılarını yahut başka bir şahsı tevkil ede
bilirler. 

MADDE 219. — Tasfiye halinde bulunan şirketi mahkeme
lerde ve hariçte temsil salâhiyeti tasfiye memurlarına aittir. 

Tasfiye memurları şirket için faydalı gördükleri takdirde 
sulh, feragat, kabul ve tahkime ve hususiyle hâkem seçmeye da
hi salahiyetlidirler ve zaruret halinde yeni muameleler de ya
pabilirler. 

Tasfiye halinde bulunan kollektif şirket namına tanzim olu
nan bütün evrak ve senetlerin «Tasfiye halinde bulunan filân 
şirketin tasfiye memurları» ibaresi ilâve edilmek suretiyle tas
fiye memurları tarafından imzalanması şarttır. 

Bir tasfiye memurunun vazifesini ifa dolayısiyle işlediği hak
sız fiillerden şirket dahi mesuldür. 

MADDE 220. — Üçüncü şahıslar tarafından yapılacak tek
lif, icap, ihbar, ihtar ve tebliğ gibi beyanların tasfiye memurla
rından yalnız birine karşı ifası kâfidir. 

Şirketin menfaatleri için tehlike umulan hallerde hususiyle 
kanun yollarına gidilmesinde tasfiye memurları tek başlarına 
hareket edebilirler. 

MADDE 221. — Tasfiye memurlarının kanunen haiz ol
dukları salâhiyetler, ortaklar tarafından ittifakla veya haklı 
sebebe dayanılarak mahkemece verilen karar ile daraltılıp ge-
nişletilebilir. 

Tescil ve, ilân olunmadıkça salâhiyetlerin daraltılması, hüs
nüniyet sahibi üçüncü şahıslar hakkında hükümsüzdür. 
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MADDE 222. — Tasfiye memurlarının tâyin, tebdil ve azil-

leriyle haiz oldukları salâhiyetlere dair şirket mukavelesinin 
hükümleri ve ortaklar veya mahkeme tarafından verilen karar
lar tescil ve ilân olunur. 

MADDE 223. — Ortaklar arasından seçilen tasfiye memurla
rı, mukavelede veya sonradan verilmiş bir kararda tesbit edil
mediği takdirde, ücret alamazlar. 

Ortak olmıyanlardan tâyin edilen tasfiye memurları, ücret 
kararlaştırılmasa bil mahkemece halin icabma göre takdir edi
lecek münasip bir ücret istiyebilirler. 

MADDE 224. — Kanun, şirket mukavelesi veya iş görme 
şartlarını tesbit eden diğer hükümlere aykırı hareket ederek 
üçüncü şahısları veya ortakları zararlandıran tasfiye memurla
rı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsil olarak mesul 
tutulurlar. 

Tasfiye memurları, tâyin ve istihdam ettikleri kimselerin 
kanun, şirket mukavelesi veya iş görme şartlarını tesbit eden 
diğer hükümlere aykırı hareketlerinden dolayı da Borçlar Ka
nununun 100 ncü maddesi hükmünce gerek üçüncü şahıslara ge
rekse ortaklara karşı müteselsil olarak mesuldürler. 

Bu dâvalar, davacının zararı ve failini öğrendiği tarihtpn iti
baren iki yılda ve her halde zararı doğuran fiilden itibaren beş 
yılda müruruzamana uğrar. Şu kadarki, zararı doğuran fiil bir 
suç teşkil ettiği ve Ceza Kanununa göre müddeti daha uzun bir 
müruruzamana tâbi olduğu takdirde tazminat dâvasına da o mü
ruruzaman tatbik olunur. 

MADDE 225. — Tasfiye memurları, tasfiye halinde bulunan 
şirketin bütün mal ve haklarının muhafazası için basiretli bir 
iş adamı gibi gerekli tedbirleri almakla ve tasfiyeyi mümkün 
olan en kısa zamanda bitirmekle mükelleftirler. 

MADDE 226. — Tasfiye memurları, önceden seçilmişlerse şir
ketin infisahını, ve sonradan ortaklarca seçilmiş veya mahkeme
ce tâyin olunmuşlarsa seçim ve tâyinlerini mütaakıp şirket iş
lerini gören kimseleri davet ederek onlarla birlikte, gelmedikle
ri takdirde yalnız başlarına şirketin malî vaziyetini gösteren bir 
envanter ile bir bilanço tanzim ederler. Tasfiye memurları lüzum 
görürlerse şirket mallarına değer biçmek için eksperlere müra
caat edebilirler. Tanzim olunan envanter ile bilanço, tasfiye me
murlarının huzuriyle şirket işlerini idare edenler tarafından im
zalanır. 

Envanter ve bilançonun imzasından sonra, tasfiye memurla
rı infisah halinde bulunan şirketin envanterde yazılı bütün mal
ları ile evrak ve defterlerine el koyarlar. 

MADDE 227. — Tasfiye memurları tasfiye muamelelerinin 
selâmetini sağlamak için gereken defterleri tutmakla mükellef
tirler. 

V - Tescü ve ilân. 

VI - Ücret. 

VII - Mesuliyet. 

C) Tasfiye işleri. 
I - Muhafaza 

tedbirleri. 

II - Defter tutma 
mükellefiyeti. 

1. Başlangıç en
vanteri ve 
bilançosu. 

2. Defterler. 



3. Son büânço. 

4. Saklama, 
mecburiyeti: 

III - Tasfiyenin 
gayesi. 

IV - Teni işler, 
i. Esas. 

X îstisna. 

T - Malların para
ya çevrilmesi 
İ. Ayrı ayrı 

$. Toptan satı§. 

S. Paranın 
yatırılması. 

VI - Borçların 
ödenmesi 

VII - Ortakların 
munzam 

ödemeleri 

MADDE 228. — Tasfiye sonunda, tasfiye memurları ortak
ların mukavele veya kanun hükümlerine göre sermaye ile kâr 
ve zarardaki paylarını ve diğer haklarını gösteren bir bilanço 
tanzim ederek ortaklara tebliğ ile mükelleftirler. Ortaklar bir 
ay içinde mahkemeye müracaatla itiraz etmezlerse, büânço ka-
tîleşmiş olur. Bundan sonra ortaklar, kendilerine düşen payları 
almaktan kaçındıkları takdirde tasfiye memurları, bu payları 
her ortağın namına ayrı ayrı 2.35 nci maddede gösterilen banka
lardan birine yatırırlar. 

MADDE 229. — Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin 
saklanması hakkında 68 nci madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 230. — Tasfiye memurları, şirketin devamı zama
nında başlanmış olup da henüz neticelendirilmemiş olan iş ve 
muameleleri tamamlamaya, şirketin borç ve taahhütlerini yeri
ne getirmeye, şirketin alacaklarını tahsile ve mevcut mallarını 
paraya çevirmeye kısaca, safi mevcudu elde etmeye yarıyan bü
tün iş ve muameleleri yapmaya mecburdurlar. 

MADDE 231. — Tasfiye memurları tasfiyenin icaplarından 
olmıyan yeni bir muamele yapamazlar. Aksi takdirde bu türlü 
muamelelerden dolayı ortaklara karşı müteselsilen mesuldürler. 

MADDE 232. — Tasfiye memurları, şirketin mevzuunu teş
kil eden muamelelere, her halde ortakların ittifakiyle, tasfiyeye 
mahkemece karar verilmiş olan hallerde ortaklar ittifak ede
mezlerse mahkemenin tasvibiyle muvakkat olarak devam edebi
lirler. 

MADDE 233. — Tasfiye memurları infisah halinde şirkete 
ait menkulleri, halin icabına göre ya artırma suretiyle veya pa
zarlıkla satabilirler, ittifakla verilen bir kararla,- ortaklar baş
ka bir satış şeklini tesbit etmedikleri takdirde gayrimenkuller 
ancak İcra ve iflâs Kanunu hükümleri dairesinde açık artırma 
yoliyle satılabilir. 

İlgililer arasında küçüğün veya hacir altına alınmış bir kim
senin bulunması bu hükmün tatbikine mâni olmaz. 

MADDE 234. — Ortaklar ittifakla karar vermedikçe tasfi
ye memurları şirket mallarını toptan satamazlar. 

MADDE 235. •— Tasfiye memurları, tasfiye sırasında elde 
edilen paraların bin liradan fazlasını, Merkez Bankasına ve 
Merkez Bankası bulunmıyan yerlerde muteber bir bankaya şir
ket adına yatırmaya mecburdurlar. 

MADDE 236. — Tasfiye halinde bulunan bir kollektif şir
ketin vâdesi henüz gelmemiş olan borçlarını tasfiye memurları 
ıskontonun tenzili suretiyle derhal ödemeye ve alacaklılar da bu 
ödeme tarzını kabule mecburdurlar. 

MADDE 237. — Bir kollektif şirketin mevcudu" borçlarının 
tamamına yetmediği takdirde, kalan borçların ödenmesini sağ
lamak için tasfiye memurları ortaklara müracaat edebilirler, 
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MADDE 238. — Tasfiye memurları, alacaklıların ve ortakla

rın ilerde tahakkuku muhtemel olan hak ve alacaklarına yete
cek miktarı alıkoymak şartiyle mevcut parayı muvakkat olarak 
ortaklar arasında dağıtılabilirler. 

MADDE 239. — Şirketin safi mevcudu, esas mukaveleye ve
ya sonradan verilecek karara göre tasfiye memurları tarafından 
dağıtılır. Mukavelede aksine hüküm veya ortakların kararı ol
madığı halde dağıtma para olarak yapılır. 

MADDE 240. — Tasfiye memurları, ortaklara, tasfiye işle
rinin vaziyeti hakkında her zaman bilgi ve istedikleri takdirde 
bu hususta imzalı bir vesika vermeye mecburdurlar. 

Tasfiye memurları tasfiyenin sonunda tasfiye iş ve muame
lelerine dair ortaklara hesap vermeye mecburdurlar. 

MADDE 241. — Tasfiye memurları, talep üzerine şirkete ve 
tasfiyeye aidolan bütün defterleri ve evrakı tasfiye muamelesi
nin yapıldığı yerde ortaklara göstermeye mecburdurlar. Ortak
ların bu defter ve evraktan suret almalarına tasfiye memurları 
mâni olamazlar. 

MADDE 242. — Tasfiyenin sona ermesi üzerine, şirketin ti
caret unvanının sicilden silinmesi için keyfiyet tasfiye memur
ları tarafından ticaret siciline tescil ve iâln ettirilir. 

VIII-Tasfiye 
bakiyesinin 
dağıtılması. 

1, Muvakkat 
ödemeler. 

I Son dağıtma 

IX * Ortakların 
kontrol hakkı. 

1. Bilgi isteme 
hakkı. 

2. Defterleri 
inceleme hakkı. 

X - Tasfiyenin 
sonu. 

Üçüncü Fasıl 
Komandit şirket 

BÎRÎNCİ KISIM 
Şirketin mahiyeti ve kuruluşu 

MADDE 243. — Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altın
da işletmek maksadiyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı or
taklardan bir veya bir kaçının mesuliyeti tahdit edilmemiş ve 
diğer ortak veya ortakların mesuliyeti muayyen bir sermaye ile 
tahdidedilmiş olan şirket komandit şirkettir. 

Mesuliyetleri mahdut olmayan ortaklara komandite, mesu
liyeti mahdut olanlara komanditer denir. 

Komandite ortakların hakiki şahıs olmaları lâzımdır. Hük;-
mi şahıslar ancak «komanditer» ortak olabilirler. 

MADDE 244. — Bu kısımdaki hususi kaideler mahfuz kal
mak şartiyle kollektif şirkete dair (154 -158) nci maddelerin hü
kümleri komandit şirketler hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 245. — Şirketin komandit olup olmadığı mukavele 
hükümlerine göre tâyin olunur. Ortaklar tarafından şirkete ve
rilen ad ve vasıf yalnız başına o şirketin nev'ini tâyine esas ola
maz. 

A) Tarifi. 

B) Tatbik oluna
cak hükümler* 

G) Mukavele. 
I - Tefsir. 



II - Konmanditer-
lerin sermaye 
koyma borcu. 

A) Mukavele 
serbestisi. 
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Bir şirketin komandit olduğu tâyin edilmediği halde o şir

ket kollektif sayılır. 
MADDE 246. — Bir komandit şirket mukavelesine 155 nci 

maddede gösterilen hususlardan başka komanditerlerin ad ve 
soyadları ve her birinin koydukları veya koymayı taahhüdettik-
leri sermaye miktarları yazılarak tescil ve ilân ettirilir. 

Bir komanditer şahsi emeğini ve ticari itibarını sermaye ola
rak koyamaz. 

ÎKÎNCÎ KISIM 
Ortaklar arasındaki münasebetler 

MADDE 247. — Komandit şirkette ortakların birbirleriyle 
olan münasebetleri mukavele ile tâyin olunur. Mukavelede bu-
lunmıyan hususlar da bu kısımda yazılı hükümler mahfuz kal
mak şartiyle kollektif şirketlere dair olan 159 - 173 ncü madde
ler hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 248. — Komanditerler, şirket işlerini görmeye me
zun ve mecbur olmadıkları gibi idare hakkını haiz olanların sa
lâhiyetleri dâhilinde gördükleri işlere de engel olamazlar. Şu ka
dar ki, idare hakkını haiz olanların salâhiyetleri dışında kalan 
hususlar hakkmda rey verebilirler. 

MADDE 249. — Her komanditer, iş yılı sonunda ve iş saat
leri içinde şirketin envanteriyle bilanço muhteviyatmı ve bun
ların sıhhatini incelemeye mezundur. Bu incelemeyi bizzat ya
pabileceği gibi ekspere de j^aptırabilir. Eksperin şahsı hakkın
da bir itiraz dermeyan edilirse komanditerin talebi üzerine mah
keme tarafından ehlivukuf tâyinine karar verilir. Bu karar ka
tidir. 

önemli sebeplerin bulunması halinde, mahkeme, komandite
rin talebi üzerine şirketin işlerinin ve mevcudunun bizzat veya 
ekisper marifetiyle incelenmesine her vakit izin verebilir. 

Yukarıki fıkralar hükümlerine aykırı mukavele şartları mu
teber değildir. 

MADDE 250. — Kollektif ortakların şirket mevzuunu teşkil 
eden muamelelerin aynını yapamıyacaklarına dair olan 172 
nci madde hükmü komanditerler hakkmda tatbik olunmaz. An
cak komanditerler, şirket konusunu teşkil eden işlerle uğraşan 
cak bir işletme açar veya böyle bir işletme açan bir şahıs ile or
tak olur veyahut bu mahiyette bir şirkete dâhil olurlarsa koman
dit şirketin evrak ve defterlerini incelemek hakkını kaybeder
ler. 

IV - Kâr ve zarar. MADDE 251. — Komanditerler, iş yılı sonunda tahakkuk 
i. Umumi olarak, eden kâr paylarını ve mukavelede kararlaştırılmış olan faizleri 

nakden alırlar. Fakat koydukları sermayeler her hangi bir se
beple azalmış ise noksanı tamamlanıncaya kadar kâr ve faizi is-
tiyemezler. Şu kadar ki; gelecek yıllarda elde edilecek kâr pay-

B) Komanditer
lerin hukuki 

vaziyeti. 
I - İdare. 

II • Murakabe. 

III - Rekabet yasağı 
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larından sermayenin noksanı tamamlandıktan sonra artan kı
sımdan ilk önce evvelki yıllara ait birikmiş faizler ödenir. 

MADDE 252. — Komanditerler önce aldıkları ve usulüne 
göre tahakkuk ettirilmiş faiz ve, kâr paylarmı şirketin sonradan 
vukubulan zararını telâfi için gerivermeye mecbur tutulamazlar. 

MADDE 253. — Komanditerler, şeklen muntazam ve kâr 
gösteren bir bilançoya göre hüsnüniyetle aldıkları ve fakat usul
süz tahakkuk ettirilmiş kâr paylarını veya mukavele ile kabul 
edilmiş olan faizleri gerivermeye mecbur tutulamazlar. 

MADDE 254. — Komanditer, şirketteki payını başkasına 
devredebilir. Fakat devre diğer ortaklar muvafakat etmemiş
lerse Borçlar Kanununun 532 nci maddesi hükmü tatbik olunur. 

2. Geriverilmesi 
mecburi olmıyan 

faizler ve kâr 
paylan. 

a) Usulüne göre 
tahakkuk ettiril

miş olanlar. 

b) Usulsüz ta
hakkuk ettirilmiş 

olanlar. 

V - Âzalığın 
intikali. 

1. Devir halinde. 

MADDE 255. — ölen bir komanditerin yerine mirasçıları ge- 2. ölüm halinde. 
çer. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Şirketin ve ortakların üçüncü şahıslarla olan münasebetleri 
MADDE 256. — Şirket ve ortakların üçüncü şahıslarla olan A) Tatbik oiu-

münasebetlerinde, bu kısımdaki hususi kaideler mahfuz kalmak nacak hükümler. 
şartiyle kollektif şirkete dair 174 - 184 ncü maddelerin hüküm
leri tatbik olunur. 

MADDE 257. — Komandit şirketlerin idare ve temsili ko- B) Şirketin 
mandite ortaklara aittir, idare hakkının ve temsil salâhiyetinin temsili. 
hududu kollektif şirketler hakkındaki hükümlerle muayyendir. 

Komanditer ortaklar, şirketi temsil ve idare salâhiyetini ha
iz değildirler. Şu kadar ki, şirket mukavelesinde aksine hüküm 
olmamak şartiyle komanditer ortak; yalnız ticari mümessil, ti
cari vekil veya ticari memur olarak tâyin edilebilir. 

MADDE 258. — Bir komanditerin mesuliyeti koyduğu veya- C) Komanditer 
hut taahhüdeylediği sermaye miktarını aşamaz. ortağın mesuliyeti. 

I - Umumi olarak. 

MADDE 259. — Adı şirket unvanına dâhil olan komanditer, 
üçüncü şahıslara karşı komandite bir ortak gibi mesul sayılır. 

77 - İstisnalar. 
1. Adı şirket 

unvanma dâhil 
olan komanditer. 

nan komanditer. 

MADDE 260. — Ticari mümessil, ticari vekil veya ticari me- %> §irket namına 
mur olarak hareket ettiğini açıkça bildirmeksizin şirket namına muamelede bulu-
muamelelerde bulunan komanditer ortak, bu muamelelerden do
layı hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı komandite ortak 
gibi mesul olur. 

Komanditerlerin işlerin idaresine müdahaleyi tazammun et-
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III - Alacaklıların 
vaziyeti. 

1. Takip imkânı. 

2. Sermayenin 
azalması. 

3. İflâs. 
a) Şirketin iflâsı. 

b) Komandite-
Terin mesuliyeti. 

c) Komanditerin 
iflâsı. 

4. Takas. 

miyecek veçhile rey ve nasihat vermeleri ve işrketin iş ve mua
meleleri üzerinde haiz oldukları murakabe haklarını kullanma
ları ve kanunda yazılı hallerde idare işlerini gören kimselerin 
tâyin ve azillerine iştirak eylemeleri ve şirket içinde tâli hizmet 
ve memuriyetlerde istihdam edilmeleri, komanditer vasfına ha
lel vermez. 

MADDE 261. — Komanditerler, koymayı taahhüdettikleri 
sermayelerin zimmetlerinde kalan kısmına kadar şirketin ala
caklılarına karşı mesuldürler. Fakat alacaklılar şirket infisah 
halinde bulunmadıkça veya şirket aleyhine vukubulan icra taki
batı semeresiz kalmış olmadıkça komanditerlere müracaat ede
mezler. 

Şirketin iflâsı halinde alacaklıların haiz oldukları haklar iflâs 
masasına geçer. 

Komanditerler, şirkete koymayı taahhüdettikleri sermayeyi 
aşan bir miktar ile mesuliyeti üzerine aldıklarını yazı ile beyan 
veya ilân etmişlerse üçüncü şahıslara veya 'beyanın muhatabına 
karşı bu meblâğ miktarmca mesul olurlar. 

MADDE 262. — Bir komanditer sermayesini, 252 ve 253 ncü 
madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, gerek doğrudan doğ
ruya ve gerek faiz veya kâr payına mahsup için dolayısiyle ta
mamen veya kısmen geri alamıyacağı gibi sermayesi her hangi 
bir sebeple azalmışsa noksanı tamamlanıncaya kadar faiz veya. 
kâr payını almaktan memnudur. Aksi halde komanditer aldığı 
para kadar şirket alacaklılarına karşı 261 nci maddenin birinci 
fıkrası gereğince mesul olur. 

MADDE 263. — Bir komandit şirketin iflâsı halinde şirket 
alacaklıları alacaklarını almadıkça ortakların şahsi alacaklıları 
şirket mallarına müracaat edemezler. 

Komanditerlerin koydukları sermaye dahi, şirket alacaklıla
rının birinci fıkrada yazılı olduğu gibi tercihan haklarını elde 
edecekleri mallardan sayılır. 

MADDE 264. — Şirketin mevcudu şirket alacaklılarına yet-
miyecek olursa, bu alacaklılar geri kalan alacaklarmdan dolayı 
komanditelerin şahsi mallarına müracaat edebilir. 

Ortakların şahsi mallarına müracaat halinde şirket alacaklı
larının, ortakların şahsi alacaklılarına karşı rüçhan hakkı yok
tur. 

MADDE 265. — Şirket ve iflâs halinde masası veya şirket 
alacaklıları, iflâs etmiş bir komanditerin masasına müracaat 
ederlerse, bunlarm, müflis komanditerin şahsi alacaklılarına 
karşı rüçhan hakkı yoktur. 

MADDE 266. — Şirketten alacağı olan bir şahsın, sermaye 
borcunu henüz yerine getirmemiş veya koyduğu sermayeyi geri 
almış bir komanditere borcu varsa, bu şahıs, şirketteki alaca
ğını komanditere olan borcu ile takas edebilir. 184 ncü madde 
hümkü mahfuzdur. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Şirketin infisahı, tasfiyesi ve nev'inin değiştirilmesi 
MADDE 267. — Kollektif şirketlerin infisalıma ve tasfiye

sine ve ortakların şirketten çıkma ve çıkarılmasına dair olan 
185 - 242 nci maddeler hükümleri komandit şirketlerde de tat
bik olunur. Şu kadar ki, şirket mukavelesinde aksine bir hüküm 
bulunmadıkça komanditerin ölümü veya vesayet altına alınma
sı şirketin infisahını mucibolamaz. 

MADDE 268. — Bir kollektif şirket tasfiye edilmeksizin, bü
tün ortaklar tarafından ittifakla verilecek ve ticaret siciline 
tescil ve ilân edilecek bir kararla komandit şirkete çevrildiği 
takdirde eski ortaklardan komanditer sıfatını kazananlar üçün
cü şahıslara karşı bu sıfatı ancak keyfiyetin tescil ve ilân tari
hinden sonra vukubulan işlerden dolayı dermeyan edebilirler. 

Bir komandit şirket tasfiye edilmeksizin bütün ortaklar ta
rafından ittifakla verilecek ve ticaret siciline tescil ve ilân edi
lecek bir kararla kollektif şirkete çevrildiği takdirde komanditer 
sıfatını kaybeden ortakların mesuliyeti hakkında 178 nci mad
de hükmü tatbik olunur. 

A) Tatbik olu
nacak hükümler. 

B) Nev'in 
değiştirilmesi. 

Dördüncü Fasıl 
Anonim şirket 

BİRİNCİ KISIM 
Şirketin mahiyeti ve kuruluş şekilleri 

MADDE 269. — Anonim şirket, bir unvana sahip, esas ser
mayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan ve borçlarından do
layı yalnız mamelekiyle mesul bulunan şirkettir. 

Ortakların mesuliyeti, taahhüdetmiş oldukları sermaye pay
ları ile mahduttur. 

MADDE 270. — Hususi kanunlarla kurulan anonim şirket
ler, kuruluş kanunlarında aksine hüküm olmadıkça, bu faslın 
hükümlerine tabidirler. 

MADDE 271. — Anonim şirketler, kanunen yasak olmı-
yan her türlü iktisadi maksat ve konular için kurulabilirler. 

Şu kadar ki; esas mukavelede şirket mevzuumm hudutları
nın açıkça gösterilmiş olması şarttır. 

MADDE 272, — Hususi kanunlarda aksine hüküm olmadık
ça esas sermaye miktarı beş yüz bin Türk lirasından aşağı ola
maz. 

MADDE 273. — Anonim şirket İktisat ve Ticaret Vekâle
tince Verilecek izinle kurulur, 

A) Umumi 
hükümler. 
I - Tarifi. 

II - Hususi kanun
lar ile kurulan 

anonim şirketler. 

III - Mevzu ve 
maksat. 

IV - Sermaye 
miktarı. 

V - Devletin 
kontrolü. 

1, Kuruluşa izin* 
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2. Murakabe. 

3. Âmme hükmi 
şahıslarının 

iştiraki. 

B) Kuruluş. 
I - Çeşitleri. 

II - Kurucular. 
1. Sayısı. 

2. Tarifi. 

MADDE 274. — Anonim şirketlerin muameleleri, bir nizam
name ile .tâyin olunacak şekilde ilgili vekâlet tarafından mura
kabe edilir. 

Şirketin maksat ve mevzuuna aykırı veya âmme kanunları 
gereğince şirketin feshini icabettiren hal ve muameleleri tahak
kuk eden şirket aleyhine, ilgili vekâlet tarafından fesih dâvası 
açılabilir. 

MADDE 275. — Devlet, vilâyet, belediye gibi âmme hükmi 
şahıslarından birisine esas mukaveleye dercedilecek bir kayıtla 
pay sahibi olmasa dahi, mevzuu âmme hizmeti olan anonim şir
ketlerin idare ve murakabe heyetlerinde temsilci bulundurmak 
hakkı verilebilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı şirketlerde pay sahibi 'olan âmme 
hükmi şahıslarının idare meclis ve murakabe heyetlerindeki 
temsilcileri ancak bunlar tarafından azlolunabilir. 

Âmme hükmi şahıslarının, şirket idare meclisi ve murakabe 
heyetlerindeki temsilcileri, umumi heyet tarafından seçilen aza
ların hak ve vazifelerini haizdirler. Şu kadar ki, bunlar; idare 
meclisi âzası sıfatiyle pay senetleri tevdi etmek mükellefiyetin
den muaftırlar. Âmme hükmi şahısları şirket idare meclisi ve 
murakabe heyetlerindeki temsilcilerinin bu sıfatla işledikleri 
fiil ve yaptıkları muamelelerden dolayı şirkete ve onun alacak-
lılariyle pay sahiplerine karşı mesuldür. Hükmi şahsın rücu 
hakkı mahfuzdur. 

MADDE 276. — Anonim şirketler, ya tedrici veya âni şekil
de kurulur. 

Âni kuruluş, şirket paylarının kurucular tarafından tama
men taahhüdedilmesiyle olur. 

Tedrici kuruluş, bir kısım pavların kurucular tarafından ta-
ahhüdolunması ve geri kalan kısmı için de halka müracaat edil
mesi suretiyle olur. 

MADDE 277. — Bir anonim şirketin kurulması için şirket
te pay sahibi en az beş kurucunun bulunması şarttır-
, MADDE 278. — Esas mukaveleyi tanzim ve imza eden ve 
sermaye olarak esas mukavelede muayyen parayı veyahut para
dan başka bir şeyi koymayı taahhüdeden pay sahipleri kurucu 
sayılırlar. 

Tedrici kuruluşta, esas mukaveleyi tanzim ve imza etmeksi
zin pajradan başka bir şeyi sermaye olarak koyan pay sahipleri 
de kurucu sayılırlar. 

Kurucular yukarıki fıkralarda yazılı muamelelerden birini, 
üçüncü bir şahsın hesabına yaptıkları takdirde bu şahıs da ku
ruluştan doğan mesuliyetler bakımından kurucu sayılır. 

Bu üçüncü şahıs, kendi hesabına iş gören kimsenin bildiği veya 
bilmesi • gereken bir vakıayı kendisinin bilmediğini ileri süre
mez. 
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MADDE 279. — Esas mukavelenin yazılı şekilde yapılması III-Esas 

ve bütün kurucuların imzalarının noterce tasdik edilmiş bulun- mukavele.. 
ması şarttır. 

Esas mukaveleye aşağıdaki hususlar yazılır : 
1. Şirketin ticaret unvaniyle merkezinin bulunacağı yer; 
2. Şirketin maksadiyle mevzuunu teşkil eden muamelelerin 

nev'i ve mahiyeti; 
3. Şirketin esas sermayesinin miktarı ile her payın itibari 

kıymeti, ödeme suret ve şartları; 
4. Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve mallarla 

bunlara mukabil verilecek hisse senetlerinin miktarı ve mevcut 
bir işletmenin veya bâzı aynıların devir alınması bahis mevzuu 
olduğu takdirde onun bedeli ve kurucular tarafmdan şirketin 
kurulması için şirket hesabına satmahnan diğer şeylerin be
delleriyle şirketin kurulması hususunda hizmetleri görülenlere 
verilmesi gereken ücret veya tahsisat yahut mükâfatın miktarı; 

5. Kurucularla idare meclisi azalarına ve diğer kimselere 
şirket kazancından sağlanacak hususi menfaatler; 

6. Şirket işlerini idare ve murakabe ile mükellef olanla
rın ne suretle seçilecekleri ve bunların hak ve vazifeleri ve 
imza koymaya salahiyetli olanlar; 

7. Umumi heyetlerin ne suretle davet edileceği; toplantıla
rın vakti ve rey verme ile müzakere icrası ve karar verilmesi 
hususlarının tâbi olduğu kayıt ve şartlar; 

8. Şirket bir müddet ile tahdidedilmişse bu müddet; 
9. Şirkete ait ilânların ne suretle yapılacağı; 
10. Âni kuruluş halinde, her ortağın taahhüdettiği serma

yenin nevi ve pay miktarı. 
MADDE 280. — Geçen maddede yazılı esas mukavele, şir- IV-hin. 

ket esas sermayesinin yüzde onunun tediye veya temin edildi
ğini gösteren bir vesika ile birlikte iktisat ve Ticaret Vekâle
tine verilerek şirketi kurmak için izin alınır. 

iktisat ve Ticaret Vekâleti esas mukavelelerin kanunun 
müfessir hükümlerinden ayrıldığını ileri sürerek izinden im
tina edemez. , 

MADDE 281. — izin alındıktan sonra şirket tedricen kuru
lacak olursa kurucular şirketin maksat, mevzu ve müddeti ve 
esas sermayenin miktariyle her payın kıymetini, kurucu veya 
idare meclisi azalarına veya diğer kimselere sağlanan hususi 
menfaatleri ve sermaye olarak konan aymları ve bu ayınlar mu
kabilinde verilecek karşılığı ve mevcut bir işletmenin veya 
bâzı aynıların devir alınması esas mukavele hükümlerinden 
ise onun bedelini ve kuruluş umumi heyeti toplantılarının ye
riyle icra suretini gösteren bir izahname tanzim ederek halkı 
iştirake davet için ilân ettirirler. v 

MADDE 282. — Kurucular, halkı şirket sermayesine iştira- <8. Sirküler. 
ke davet için 281 nci maddede yazılı izahnameyi, sirküler ve di
ğer yayın vasıtalariyle de halka bildirebilirler. Bu takdirde 

C) Tedrici 
kuruluş. 

I - İştirake davet. 
1. İzahname. 
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II - î§tirak 
taahhütnamesi. 

1. Şekil, 
a) Muhtevası. 

b) Şekil 
noksanlığı. 

2. Hükümleri. 
a) Taahhüdün 

mahiyeti. 

b) Payların 
bedeli. 

izahnamenin ilân edildiği gazetelerin numara ve tarihlerinin 
gösterilmesi lâzımdır. 

MADDE 283. — Şirket sermayesine iştirak talebi, iki nüsha 
iştirak taahhütnamesi tanzimi ile olur. 

İştirak taahhütnamelerine, 281 nci maddede yazılı izahname
nin muhtevası ve iştiraki taahhüdedenlerin ad ve soyadlariyle 
ikametgâhları ve almayı taahhüdettikleri payların yazı ile ifa
de edilen miktarı ve taahhüt günü, esas mukavelenin veya izah-
naıne münderecatmm kabul edilmiş olduğu ve muayyen müd
det içinde şirket kurulmadığı takdirde taahhüdün düşeceği ya
zılır. 

İştirak taahhütnamesinde yazılı hususlar ile esas mukavele 
veya izahname münderecatına vukuf hasıl edildiğini bildiren 
ve imzası noterce tasdik edilmiş olan bir mektupla kuruculara 
veya bunlardan birine yapılacak müracaatlarla dahi iştirak ta
ahhütleri kabul edilebilir. 

İmzaları noterce tasdik edilmiş olan iştirak taahhütname
lerinde gayrimenkul mülkiyeti veya gayrimenkul üzerindeki 
aynî hakların sermaye konulmasına ait taahhütler resmî şekil 
aranmaksızın muteberdir. 

MADDE 284. — İştirak taahhütnameleri yukarıki maddede 
yazılı şekilde tanzim edilmediği veya iştiraki talebeden tarafın
dan bâzı kayıt ve şartlar ilâve edildiği surette taahhüt hüküm 
ifade etmez. Şu kadar ki, bu suretle iştiraki taahhüdeden kim
se kuruluş umumi heyetinin ilk toplantısında hazır bulunur ve
yahut sonradan pay sahipliğine ait hakları kullanır ve vazife
leri yerine getirirse kayıt ve şartlardan âri ve şekline uygun 
bir taahhütname ile şirkete bağlı sayılır. 

MADDE 285. — Esas sermayeye tekabül eden payların mu
vazaadan âri olarak tamamen taahhiidedilmiş ve her payın en 
az dörtte biri ve karşılığı kısmen aym ve kısmen para olarak 
taahhüdedilmiş olan sermaye paylarının ise para kısmının dört
te biri ödenmiş olmak şarttır. 

Sermaye olarak paradan başka iktisadi bir değer veya men
kul mal konulması taahhüdü, şirketin hükmi şahsiyet kazandı
ğı tarihten itibaren onlar üzerinde malik sıfatiyle doğrudan 
doğruya tasarruf edebileceğinin ve gayrimenkul üzerindeki mül
kiyet veya sair aynî hakların sermaye olarak konulması taahhü
dü ise, bu hakların şirketin hükmi şahsiyet kazanmasiyle bera
ber tapu siciline tescil edileceğinin kabul edilmiş olması de
mektir. 

MADDE 286. — İtibari kıymetlerinden aşağı bir bedel ile, 
hisse senedi çıkarılamaz. 

Senetlerin itibari kıymetlerinden yüksek bir bedelle çıkarıl
maları esas mukavelede bu hususta bir hüküm bulunmasına ve
ya bunun umumi heyet tarafından karar altına alınmasına bağ
lıdır. 
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MADDE 287. — Payların kanunen ödenmesi gereken bedel- o) tik taksit 

lerinin taahhüt anında ödenmesi şart kılmmadığı takdirde iş
tirak taahhütleri kurucular tarafından kabul edildikten sonra 
kurucular iştiraki taahhüdedenlere taahhütlü mektup göndere
rek ve gazetelerle ilân ederek üzerine aldıkları paylara ait be
dellerin muayyen bir müddet içinde ödenmesini ihtar ederler. 

İştiraki taahhüdedenlerin bu müddet içinde bedelleri öde
memeleri takdirinde kurucular onların şirketle olan ilgilerini 
kesmek veya kendilerini taahhüdün ifasına icbar etmek hakkı
nı haizdirler. İştiraki taahhüdedenlerin ilgileri kesildiği takdir
de yerlerine geçecek kimseler tarafından payların bedeller öden
medikçe şirket kurulamaz. 

MADDE 288. — Gerek taahhüt anında gerek sonradan öden- d) Tevdi. 
mesi şart kılman pay bedellerinin iştiraki taahhüdedenler ta
rafından T. C. Merkez Bankasına veya diğer muteber bir ban
kaya tevdi edilmesi lâzımdır. Tevdi edilen bedeller, şirketin tes
cil ve ilân edildiğine dair idare meclisince ticaret sicil memurlu
ğundan alınacak ilmühaberlerin ibrazı üzerine şirkete verilir. 
Bankaya tevdi edilen bedeller kuruculara verilemez. Şirket vü
cut bulmadığı takdirde tevdi edilen bedeller onları tevdi eden
lere geri verilir. 

MADDE 289. — Esas sermayenin tamamına iştirak taah-
hüdedildikten ve payların 287 nci maddede muayyen bedelle
ri ödendikten sonra on gün içinde, kurucular her pay sahibine 
taahhütlü mektup göndererek ve gazetelerle ilân ederek kuru
luş umumi heyetini toplantıya davet ederler. Davet mektu
bunun toplantı gününden en az on beş gün önce gönderilmesi 
ve aşağıda yazılı hususları havi gündemin bildirilmesi şarttır: 

1. Payların bütününe iştirak taahhüdolunduğunun ve bun
ların 287 nci maddede muayyen bedellerinin ödendiğinin tesbiti; 

2. Sermaye olarak gösterilen aymların ve eğer şirketin 
mevcut bir işletmeyi veya bâzı aynıları satınalması esas muka
vele şartlarından ise bu işletmenin veya aynıların değerini biç
mek için ehlivukuf tâyini; 

3. Kuruculara şart kılman hususi menfaatlere dair teklif
lerin karara bağlanması; 

4. İdare meclisi âzalarının ad ve soyadları iştirak taahhüt-
tiamelerindeki izahnamede gösterilmediği halde bu azaların 
seçilmesi; 

5. Murakıpların seçilmesi; 
6. Kurucuların şirketi- kurmak için giriştikleri taahhütlerle 

yaptıkları muamele ve masrafların kabulü. 

MADDE 290. — Kuruluş umumi heyeti yukarıki maddede 1>) Kararlar. 
vazıh hususları müzakere edip karara bağlar. 

Nakdî sermayenin en az yarısını temsil eden pay sahipleri 
hazır bulunmadıkça müzakere yapılamaz. 

Her pay, sahibine bir rey hakkı verir. 
Kararlar mevcut reylerin ekseriyetiyle verilir. 

/ / / - Kuruluş 
umumi heyeti. 

1. îlk toplantı. 
a) Toplantıya 

davet. 
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c) Rey hakkından 

mahrumiyet. 

d) îlk idare mec-
lisi ve murakabe 
heyetinin seçimi. 

e) Bilirkişilerin 
seçimi. 

2. İkinci toplantı. 
a) Toplantıya 

davet. 

b) Kararlar. 

c) Toplantının 
taliki. 

d) Devlet komi
serleri ve kararla
rın; mut eb erlik 

şartı. 

4. Sağlanabilecek 
hususi menfaatler. 

MADDE 291. — Ayın nevinden sermaye koyan kimse bu
nun değerinin biçilmesinde ve kendilerine hususi menfaatler 
sağlıyan kurucu ve diğer pay sahipleri, bu menfaatlerin tasvi
bine ait müzakerede rey kullanamazlar. 

MADDE 292. — İdare meclisi azaları şirket esas mukavele
siyle tâyin edilmedikleri takdirde, taahhüt sahipleri arasından 
kuruluş umumi heyetince seçilirler. 

îlk murakıpların tâyini umumi heyete aidolup bunların esas 
mukavele ile tâyinleri caiz değildir. 

MADDE 293. — Kuruluş umumi heyetinin, ayın olan ser
mayelerin ve devralınacak işletmenin veya aynıların değerleri
ni biçecek bilirkişiyi tâyin edebilmesi için, nakdî sermayenin 
en az üçte ikisini temsil eden pay sahiplerinin hazır olmaları 
şarttır. Kararlar ekseriyetle verilir. Müzakere nisabı temin 
edilemediği takdirde bilirkişi, kurucuların talebi üzerine mah
kemece tâyin olunur. 

MADDE 294. — Yukarıki madde gereğince tâyin olunan 
bilirkişi gereken raporları tanzim edip verdikten sonra kuru
cular tarafından kuruluş umumi heyeti 289 ncu maddede yazılı 
müddet içinde ve aynı şekilde yeniden toplantıya davet olunur. 
Davet mektuplarına bilirkişi raporunun birer sureti bağlanır. 

MADDE 295. — Umumi heyetin ikinci toplantısında, 290 
ncı maddede yazılı toplantı nisabının mevcudolduğu anlaşılırsa, 
bilirkişi raporları okunup incelendikten ve lüzumunda ayın 
nev'inden sermaye koyan kimselerin ve devralınacak işletmenin 
veya ayınların sahibinin izahları dinlendikten sonra 281 nci 
maddede yazılı izahnamedeki değerlerin aynen kabul veya red
dine yahut ilgililerin muvafakatiyle değiştirilmesine 290 ncı 
maddede gösterilen ekseriyetle karar verilir. 

MADDE 296. — Bilirkişi raporunun okunup incelenmesi için 
yukarıki madde gereğince toplanan kuruluş umumi heyetinde 
290 ncı maddede vazıh nisap hâsıl olmadığı takdirde 297 nci 
maddede yazılı olduğu veçhile bir zabıt tanzim olunarak top
lantı bir ay sonraya bırakılır ve keyfiyet kurucular tarafmdan 
toplantıda bulunmıyan her pay sahibine taahhütlü mektuplarla 
bildirilir ve gazetelerle de ilân olunur. 

MADDE 297. — Kuruluş umumi heyetlerinin verdikleri ka
rarların muteber olması için toplantılarda iktisat ve Ticaret 
Vekâletinden bir komiser bulunması ve komiserin zabıtların ka
nuna uygun bir şekilde tutulmasına nezaret ve zabıtları reyi
ni kullanan pay sahipleriyle birlikte imza etmesi şarttır. Bu 
zabıtlara, verilen kararların mahiyet ve neticeleriyle muhalif 
kalanların muhalefet sebepleri yazılır. 

MADDE 298. — Kurucuların şirketi kurdukları sırada sarf 
ettikleri emeğe karşılık olarak para ve bedelsiz hisse senedi al
mak gibi bir suretle şirket sermayesinin azalmasını mucibola-
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cak bir menfaatin kendilerine tahsisi hakkında esas mukaveleye 
dercedecekleri şartlar hükümsüzdür. Ancak hâsıl olan kazanç
tan 466 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı yedek akçe ile 
pay sahipleri için yüzde 5 kâr payı ayrıldıktan sonra kalanın 
onda birini kendilerine tahsis edebilirler. Kuruculara zikri ge
çen menfaatler için verilecek senetlerin nama yazılı olması 
lâzımdır. 

MADDE 299. — Kurucular, 290 ve 295 nci maddelerde ya
zılı muamelelerin ifasından on beş gün sonra anonim şirketin 
kurulması için gereken şartların ifa edildiğine dair bir beyan
name ile esas mukaveleyi, payların kanunen ödenmesi gereken 
bedellerinin bankaya yatırıldığını bildirilen banka vesikasını, 
kuruluş umumi heyet zabıtlarım, ayın nev'inden sermayeye ve 
şirketçe devralınması kararlaştırılmış işletme ve^a ayınlara ait 
değer biçme raporunu ve şirketin mevzuu imtiyaza dayanıyor
sa imtiyaznameyi veya noterce tasdikli örneğini şirket merke
zinin bulunduğu yerdeki mahkemeye verirler. 

Mahkeme, bu vesikaları inceler, lüzum görürse kurucuları 
dinliyebileceği gibi kanuni şartların yerine getirilip getirilme
diği hususunda tahkikat da yapar. 

Bilirkişilerin verdiği rapordan veya diğer emmarelerden, 
tevdi olunan beyanname ile vesikalar ve sair varakaların doğru 
olmadığı veya eksik olduğu yahut ayın nev'inden sermaye ola
rak konan veya devralman şeyler için verilen karşılığın aşırı 
derecede fazla olduğu açıkça anlaşıldığı ve ilgililere noksanları 
tamamlamak için fırsat verilmesine rağmen noksanlar ikmal 
edilmediği takdirde mahkeme tasdik talebini reddeder. Bu ka
rar temyiz olunabilir. 

Kanuni şartlara riayet ve noksanlar ikmal edildiği takdir
de mahkeme en geç bir ay içinde şirketin kuruluşunu tasdik 
eder. Bu karar katidir. 

Tasdik edilen bir şirketin sonradan butlanı iddia edilemez; 
şu kadar ki; şirketin kurulmasında kanun veya esas mukave
le hükümlerine riayet olunmamak suretiyle alacaklıların veya 
pay sahiplerinin menfaatleri önemli tarzda tehlikeye düşürül
müş veya ihlâl edilmiş olursa ilgili alacaklı veya pay sahip
lerinin talebi üzerine mahkemece şirketin kurulmamış sayıl
masına karar verilir. Dâva açıldıktan sonra mahkeme bir tara
fın talebi üzerine lüzumlu tedbirleri alabilir. 

Dâvanın, şirketin tescil ve ilânından itibaren bir aylık hak 
düşüren bir müddet içinde açılması şarttır. 

MADDE 300. — Tasdik edilen şirket, merkezinin bulundu
ğu yer ticaret siciline tescil ve ilân olunur. 

Tescil ve ilân edilecek hususlar şunlardır : 
1. Esas mukavelenin tarihi; 
2. Şirketin ticaret unvanı ve merkezi; 
3. Şirketin maksat ve mevzuu ve varsa müddeti; 
4. Esas sermayenin miktarı ve buna mahsuben ödenen 

meblâğ ve hisse senetlerinin itibari kıymeti; 

V - Kuruluşun 
tamamlanması. 

1. Mahkemenin 
vazifesi. 

Şirketin tescü 
ve ilânu 
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3. Hükmi şahsiyet 
iktisabı. 

a) Kııruluştan 
Önceki muameleler. 

b) Kuruluştan 
Önce paylar üze

rindeki tasarruflar, 

D) Âni kuruluş. 
1. Usul. 

II - Halka 
müracaat. 

5. Hisse senetlerinin nevileri, hâmiline veya nama yazılı 
oldukları ve muayyen hisse senetlerinin bahşettikleri imtiyazlar; 

6. Ayın nev'inden sermaye ve devralman malî kıymetlerle 
işletmelerin neden ibaret oldukları ve bunlara biçilen değerler, 
kuruculara sağlanan hususi menfaatlerin mahiyet ve değerleri; 

7. Şirketin ne suretle temsil olunacağı; 
8. ' İdare meclisi âzalariyle şirketi temsile salahiyetli kim

selerin ad ve soyadları, ikametgâhları ve tâbiyetleri; 
9. Şirketin yapacağı ilânların şekli ve eğer esas mukavele

de de bu hususta bir hüküm varsa idare meclisi kararlarının pay 
sahiplerine ne suretle bildirileceği. 

Şubeler; merkezin sicil kaydma atıf yapılmak suretiyle bu
lundukları yer ticaret siciline tescil olunurlar. 

MADDE 301. — Şirket ticaret siciline tescil ile hükmi şah
siyet kazanır. 

Tescilden önce şirket namına muamele yapanlar bu muame
lelerden şahsan ve miiteselsilen mesuldürler. Ancak, bu gibi ta
ahhütlerin, ileride kurulacak şirket namına yapıldığı açıkça 
bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline kaydından sonra üç aylık 
bir müddet içinde bu taahhütler şirket tarafından kabul olun-
muşsa, yalnız şirket mesul olur. 

Kurucular şirketi kurmak için yaptıkları muamele ve giriş
tikleri taahhütlerden üçüncü şahıslara ka^rşı mesuldürler. Şir
ket hükmi şahsiyet kazandıktan sonra, kurucular kuruluş mas
raflarından dolayı şirkete rücu edebilirler. Şirketin kurulması 
her hangi bir sebepten dolayı kabil olmadığı takdirde bu mas
raflar kuruculara aidolup pay sahiplerine rücu hakları yoktur 
Masrafların şirketten alınabilmesi, bunların, kuruluş umumi 
heyetince tasdik edilmesine bağlıdır. 

MADDE 302. — Şirketin tescilinden önce payların devri şir
kete karşı hükümsüzdür. 

MADDE 303. — Muayyen şahıslar bütün payları aralarında 
taksim etmek suretiyle bir anonim şirket kurabilirler. 

Bu suretle ortaklar 285 nci madde ile 289 ncıı maddenin 4 
ve 5 numaralı bentleri hükümlerini yerine getirdiklerini gös-
termek üzere 279 ncu maddede yazılı hususları havi bir esas mu 
kaveleyi aynı maddede yazılı şekilde tanzim ederler. Ayva nevr
inden sermaye konması veya şirketin mevcut bir işletmeyi veya 
bâzı aymları devralması şart kılınmış ise, bunların değerlerini 
biçecek bilirkişi mahkemece tâyin olunur. 

MADDE 304. — Âni olarak kurulan anonim ortaklığın pay 
sahipleri ortaklığın tescilinden sonra beş yıl içinde halka mü
racaat suretiyle paylarını elden çıkarmak isterlerse 281, 282, 
283 ve 284 ncü maddeler hükümlerine riayet etmeye mecbur
durlar. 
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MADDE 305. — 299 ncıı maddede yazılı beyanname ile vesi

ka ve sair evrakın hakikat hilafı tanzim edilmiş olmasından 
doğan zararlardan kurucularla bu vesika ve varakaların tanzi
mine iştirak edenler müteselsilen mesuldürler ve haklarında Ce
za Kanununun 350 nci maddesi tatbik olunur. 

MADDE 306. — Esas sermaye tamamiyle taahhüdolunma
mış veya karşılığı kanun hükümleri gereğince ödenmemiş iken 
taahhüdedilmiş veya yerme getirilmiş gibi gösteren kurucular
la, bu fiilde kendilerine iştirak edenler, bu payları kendi hesap
larına almaya ve karşılığını müteselsilen ödemeye mecburdur
lar. 

MADDE 307. — Konan ayın nev'inden bir sermaye veya 
deviralmması kararlaştırılan bir işletmeye veya bâzı aynılara 
değer binilmesinde hile kullanan kurucularla, bu fiilde kendile
rine iştirak edenler, şirketin bu yüzden uğradığı zararı müte
selsilen tazmin ile mükelleftirler ve haklarında Türk Ceza Ka
nununun 343 ncü maddesi tatbik olunur. 

MADDE 308. -— tik idare meclisi âzalariyle ınurakıpler, şir
ketin kurulmasında yolsuzluk vâki olup olmadığını incelemekle 
mükelleftirler. Bu hususta ihmalleri anlaşılır ve 'bu yüzden hâ
sıl olan zarar karşılığı tazminat kuruculardan alınamamış bu
lunursa, inceleme işini ihmal eden idare meclisi azaları ve ınu
rakıpler, müteselsilen mesul olurlar ve haklarında Türk Ceza 
Kanununun 230 ncu maddesi tatbik olunur. 

MADDE 309. — Şirketin 305, 306, 307 ve 308 nci maddelerde 
yazılı fiillerle ızrar edilmesi halinde, bundan, dolayısiyle zarar 
gören pay sahipleri ve şirket alacaklılarının dâva hakları var
dır. Ancak, hükmolnnacak tazminat şirkete verilir. 

Şirketin iflâsı halinde pay sahiplerinin ve şirket alacaklıla
rının haiz oldukları haklar iflâs idaresine aidolur. Bu hususta 
tcra ve İflâs Kanununun 245 nci maddesi hükmü caridir. 

Mesul olan kimselerin cümlesi aleyhinde şirket merkezinin 
bulunduğu yer mahkemesinde dâva açılabilir. 

Mesul olan kimselere karşı tazminat istemek hakkı davacı
nın zararı ve mesul olan kimseyi öğrendiği tarihten itibaren iki 
yıl ve her halde zararı doğuran fiilin vukuu tarihinden itiba
ren beş yıl geçmekle müruruzamana uğrar. Şu kadar ki; bu 
fiil cezayı müstelzim olup Ceza Kanununa göre müddeti daha 
uzun müruruzamana tâbi bulunuyorsa tazminat dâvasına da o 
müruruzaman tatbik olunur. 

MADDE 310. — Kurucuların ve idare meclisi âzalarının ve 
mura'kıplerin, yukarıki maddeler gereğince tâbi oldukları mes
uliyetler, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedik
çe sulh ve ibra suretiyle ıskat edilemez. Bu müddetin geçme
sinden sonra sulh ve ibra ancak umumi heyetin tasdikiyle ta
mam olur. Bununla beraber esas sermayenin onda birini temsil 
eden pay sahipleri sulh ve ibranın tasdikine muhalif iseler, 
sulh ve ibra umumi heyetçe tasdik olunamaz. 

E) Kuruluştan 
doğan mesuliyet. 

I - Haller. 
1. Vesikaların 
doğru olmaması. 

2. Esas sermaye 
hakkında yanlış 

beyanlar. 

3. Ayın nev'in
den sermayeye 

değer biçilmesinde 
hile. 

i. İlk idare mec
lisi ve murakabe 
heyeti âzalarının 

ihmali. 

II - Müşterek 
hükümler. 

1. Tazminat 
talebi. 

tb ra. 
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F) Kanuna karşı 

hile. 
MADDE 311. — Bir işletme, tesisat veya başka mal ve hak

ların esas sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında 
şirketçe devralmmasma dair, şirketin tescilinden itibaren iki 
yıl içinde yapılacak mukaveleler umumi heyetçe tasdik ve ti
caret siciline tescil edilmedikçe muteber olmaz. Bu gibi mu
kavelelerin tasdik ve tescilinden önce bunların ifası maksadiy-
le yapılmış olan tasarruflar dahi muteber olmaz. 

Umumi heyet kararını vermeden önce idare meclisinin ta
lebi üzerine, mahkemece tâyin edilecek bilirkişi, şirket tarafın
dan devralınacak şeylerin değerini biçerek rapor verir. 

Müzakere hakkmda 295 nci madde tatbik olunur. Şu kadar 
ki; esas sermayenin en az yarısını temsil eden pay sahipleri 
hazır bulunmadıkça müzakere yapılamaz. Karar, mevcut rey
lerin ekseriyetiyle verilir. 

Umumi heyetin tasdik kararından sonra, idare meclisi, mu
kavelenin asilin veya noterlikçe tasdikli bir suretini, bilirkişi 
raporu ve diğer vesikalarla birlikte tescil edilmesine müsa
ade edilmesi için aidolduğu mahkemeye tevdi eder. Mahkeme, 
299 ncu maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarına göre incelemelerde 
bulunarak kararını verir. 

Mukavele tarihi, umumi heyetin tasdik kararının tarihi, 
iktisabedilecek şey, bunun kimden iktisabolunacağı ve veri
lecek karşılık, ticaret siciline tescil ve ilân edilir. 

Bu halde 305 - 310 ncu maddelerin hükümleri de tatbik 
olunur. Şirketin iştigal mevzuuna giren veya cebri icra yoliyle 
iktisabedilen şeyler hakkında bu madde hükmü tatbik olun
maz. Şu kadar ki; şirketin iştigal mevzuunu kolaylaştırmak ve
ya mümkün kılmak için vukubulan iktisaplar bundan müstes
nadır. 

A) Kuruluş tarzı. 
1 - Seçim ve tâyin. 
1. azaların sayısı 

ve sıfatı. 

2. Hisse senedi 
tevdii mecburiyeti. 

IKÎNCÎ KISIM 
îdare Meclisi 

MADDE 312. — Anonim şirketlerin esas mukavelesiyle tâyin 
veya umumi heyetçe intihabedilmiş en az üç kişiden ibaret bir 
idare meclisi bulunur. 

îdare meclisi pay sahibi âza ortaklardan teşekkül eder. An
cak pay sahibi olmıyan kimseler âza seçildikleri takdirde bun
lar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlıyabilirler. 
Pay sahibi olan hükmi bir şahıs idare meclisi âzası olamaz. Fa
kat hükmi şahsın temsilcisi olan hakiki şahıslar idare meclisine 
âza seçilebilirler. 

275 nci madde hükmü mahfuzdur. 
MADDE 313. — îdare meclisi azalarından her biri, itibari 

kıymetleri esas sermayenin en az yüzde birine muadil miktar
da hisse senetlerini şirkete tevdie mecburdur. Şu kadar ki; esas 
sermayenin yüzde biri 5 000 lirayı aşarsa fazlasının tevdii mec
buri değildir. Tevdi olunan hisse senetleri azanın umumi he-
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yetçe ibrasına kadar vazifesinden doğan mesuliyete karşı mer-
hun hükümde olup başkalarına devrolunamaz ve şirketten geri-
alınamaz. 

idare meclisinin muvafakatiyle rehin makamında olan hisse 
senetleri, bir üçüncü şahıs tarafından da tevdi edilebilir. 

275 nci madde hükmü mahfuzdur. 
MADDE 314. — îdare meclisi azaları en çok üç yıl müddetle 

seçilirler. Esas mukavelede aksine hüküm yoksa tekrar se
çilmeleri caizdir. 

275 nci madde hükmü mahfuzdur. 
MADDE 315. — 275 nci madde hükmü mahfuz olmak üze

re bir âzalık açılırsa idare meclisi kanuni şartları haiz bir kim
seyi geçici olarak seçip ilk toplanacak umumi heyetin tas
vibine arz eder. Bu suretle seçilen âza umumi heyet toplantısı
na kadar vazifesini yapar. 

idare meclisi azalarından biri iflâsa tâbi kimselerden olup 
da iflâsına karar verilir veya hacir altına alınır yahut âzalık 
için lüzumlu kanuni vasıfları kaybederse, vazifesi sona ermiş 
olur. Ağır hapis cezasiyle veya sahtekârlık, emniyeti suiistimal, 
hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkûmiyet halinde 
dahi hüküm aynıdır. 

MADDE 316. — idare meclisi azaları esas mukavele ile tâ
yin edilmiş olsalar dahi umumi heyet karariyle azlolunabi-
lirler. Azlokman âzanm tazminat talebine hakkı yoktur. 

275 nci madde hükmü mahfuzdur. 
MADDE 317. — Anonim şirket idare meclisi tarafmdan 

idare ve temsil olunur. 

MADDE 318. — idare meclisi her yıl azaları arasından bir 
reis ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir 
reisvekili seçer. 

idare meclisi, işlerin gidişine bakmak, kendisine arz oluna
cak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle 
bilançonun tanzimi hakkında rapor vermek ve kararlarının 
tatbikine nezaret etmek üzere, azalardan lüzumu kadar komite 
veya komisyon kurabilir. 

Bankalar Kanununun hususi hükümleri mahfuzdur. 
MADDE 319. — Esas mukavelede idare ve temsil işlerinin 

idare meclisi azaları arasında taksim edilip edilmiyeceği ve tak
sim edilecekse bunun nasıl yapılacağı tesbit olunur, idare mec
lisinin en az bir azasına şirketi temsil salâhiyeti verilir. 

Esas mukavele ile temsil salâhiyetinin ve idare işlerinin hep
sini veya bâzılarını idare meclisi âzası olan murahhaslara veya 
pay sahibi olmaları zaruri bulunmıyan müdürlere bırakabilmek 

3. Vazife 
müddeti. 

II - Âzaltğtn 
açılması. 

m-Aza, 

B) îdare ve 
temsil. 

I • Umumi olarak 
1. Esas. 

2. Teşkilât. 

3. Vazifelerin 
azalar arasındaki 

taksimi. 
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4. Azaların ihti
mam derecesi. 

II - Temsil 
salâhiyeti. 

1. Vüsat ve 
şümulü. 

:J. imza sekli. 

3. Tescil. 

III - İdare 
vazifeleri. 

1. Şirketin malî 
durumunun bozul

ması halinde. 

için umumi heyete veya idare meclisine salâhiyet verilebilir. 
Bu gibi kayıtlar bulunmadığı takdirde 317 ne i madde hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 320. — İdare meclisi âzalarının şirket işlerinde 
gösterecekleri dikkat ve basiret hakkında Borçlar Kanununun 
528 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü tatbik olunur. 

MADDE 321. — Temsile salahiyetli olanlar şirketin maksat 
ve mevzuuna dâhil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri 
şirket adına yapmak ve şirket unvanını kullanmak hakkını ha
izdirler. 

Temsil salâhiyetinin tahdidi, hüsnüniyet sahibi üçüncü şa
hıslara karşı hüküm ifade etmez. Ancak temsil salâhiyetinin 
sadece merkezin veya bir şubenin işlerine hasrolunduğuna ve
ya müştereken kullanılmasına dair tescil ve ilân edilen tahdit
ler muteberdir. , 

Anonim şirket adına tanzim edilecek evrakın muteber ol
ması için, aksine esas mukavelede hüküm olmadıkça temsile sa
lahiyetli olanlardan ikisinin imzası kâfidir. 

Temsile salahiyetli olanlar tarafından yapılan muamelenin 
esas mukaveleye veya umumi heyet kararma aykırı olması, hüs
nüniyet sahibi üçüncü şahısların o muameleden dolayı şirkete 
müracaatına mâni olamaz. 

Temsile veya idareye salahiyetli olanların vazifelerini yap
tıkları sırada işledikleri haksız fiillerden anonim şirket mesul 
olur. Şirketin rücu hakkı mahfuzdur. 

MADDE 322. — Şirket namına imza salâhiyeti olanlar, şir
ketin unvanını ilâve etmeye mecburdurlar. Bu imzalar hakkın
da 42 nci maddenin 2 nci. fıkrası hükmü tatbik olunur. 

MADDE 323. — İdare meclisi, şirketi temsile salahiyetli kim
seleri, tescil edilmek üzere ticaret siciline bildirir. Temsil salâ
hiyetine mııtaallik kararın noterlikçe tasdik edilmiş suretinin 
de sicil memuruna verilmesi lâzımdır. 

MADDE 324. — Son yıllık bilançodan esas sermayenin ya
rısının karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, idare meclisi derhal top
lanarak durumu umumi heyete bildirir. 

Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran ema
reler mevcutsa idare meclisi aktiflerin satış fiyatları esas ol
mak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte 
ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, umumi heyet bu sermayenin 
tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile iktifaya ka
rar vermediği takdirde şirket feshedilmiş sayılır. Şirketin aktif
leri şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediği 
takdirde idare meclisi bu durumu derhal mahkemeye bildirme
ye mecburdur. Mahkeme bu takdirde şirketin iflâsına hükme
der. Şu. kadar ki; şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyor
sa idare meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine mahkeme if-
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lâs kararını tehir edebilir. Bu halde mahkeme, envanter tanzimi 
veya bir yediemin tâyini gibi şirket mallarının muhafazası için 
lüzumlu tetbirleri alır. 

MADDE 325. — İdare meclisi; lüzumlu defterleri tutmak ve 
muayyen müddet içinde geçen iş yılma ait bilançoyu kanun hü
kümleri gereğince tanzim ve umumi heyet toplantısından en az 
on beş gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz etmekle mükel
leftir. 

MADDE 326. — Tacirlerin tutmaya mecbur oldukları def
terlerden başka idare meclisi aşağıdaki defterleri de tutmakla 
mükelleftir: 

1. Pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanlariyle ika
metgâhlarının ve şirketin kurulması anında konan yahut sonra
dan tedricen çoğaltılan sermayeye tekabül eden paylar için ya
pılan tediyelerin yazılmasına mahsus (Pay sahipleri defteri); 

2. Umumi heyet zabıtlarının yazılmasına mahsus; (Top
lantı ve müzakere defteri); 

3. îdare meclisinin toplantı ve müzakerelerinin yazılması
na mahsus; ( îdare meclisi kararlar defteri). 

MADDE 327. — İdare meclisi her iş yılı sonunda 325 nei 
maddede yazılı bilançodan başka şirketin ticari, malî ve iktisa
di durumunu ve yapılan muamelelerin hulâsasını gösterir bir 
rapor tanzimine ve dağıtılacak kazanç miktarı ile yedek akçeyi 
teşkil edecek miktarın tâyinine dair, teklif varakasını hazırla-
mıya mecburdur. Rapor ve teklif varakası, umumi heyet top
lantısından en az 15 gün önce pay sahiplerinin tetkikine arz 
olunur. 

MADDE 328. — Memur ve müstahdemlerin tâyini umumi 
heyete aidolduğuna dair esas mukavelede bir kayıt yoksa, ida
re meclisine aittir. 

MADDE 329. — Şirket, kendi hisse senetlerini temellük ede-
ıniyeceği gibi rehin olarak da kabul edemez. Bu senetlerin te
mellükü veya rehin alınması neticesini doğuran akitler hüküm
süzdür. Şu kadar ki; aşağıda gösterilen akitler bu hükümden 
müstesnadır : 

1. Hisse senetleri şirketin sermayesinin azaltılmasına dair 
bir karara dayanılarak devraluımışsa; 

2. Hisse senetleri şirketin kurulması veya esas sermayesinin 
çoğaltılması dolayısiyle vâki olan iştirak taahhüdünden başka 
bir sebepten doğan şirket alacaklarının ödenmesi maksadiyle 
devraluımışsa; 

3. Hisse senetleri bir mamelekin veya işletmenin borç ve 
alacaklariyle beraber temellük edilmesi neticesinde şirkete geç
mişse ; 

4. Hisse senetlerinin devir veya rehin alınması keyfiyeti 

2. Defter tutma 
mükellefiyeti. 

a) Umumi olarak. 

h) Hususi 
defterler. 

3. Yıllık raporun 
tanzimi. 

4. Memur ve 
müstahdemlerin 

tâyini. 

5. Şirketin kendi 
hisse senetlerini 

satınalması. 
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IV - İdare meclisi 
toplantıları. 

i. Kararlar. 

2. Azaların 
hakları. 

8. Müzakerelere 
iştirak edilmemesi. 

esas mukaveleye göre şirket konusuna giren muamelelerden ise; 
5. Hisse senetleri idare meclisi azaları, müdürler ve me

murlar tarafından kendilerine bu sıfatla düşen mükellefiyetlere 
karşı rehin olarak yatırılmış ise; 

6. Temellük ivazsız ise. 
Devralman hisse senetleri, 1 numaralı bentte yazılı halde 

derhal imha edilir ve bu hususta tutulan zabıt ticaret sicilline 
verilir. Diğer hallerde bu senetler ilk fırsatta tekrar elden çı
karılır. 

Bu muameleler yıllık raporda gösterilir. Şirketçe devralı
nan payların umumi heyette temsili caiz değildir. 

MADDE 330. — Esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça 
idare meclisinin fyir karar verebilmesi için, azaların en az ya
rısından bir fazlasının hazır olması şarttır. Kararlar, mevcut 
azaların ekseriyetiyle verilir. Azaların yekdiğerine niyabetle 
rey vermeleri caiz değildir. Reyler müsavi olduğu takdirde key
fiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi müsavilik olursa 
bahis mevzuu teklif reddedilmiş sayılır, idare meclisinin mü
zakereleri azalar arasından veya dışardan seçilen bir kâtip ma
rifetiyle muntazaman zaptolunur. Zabıtların hazır bulunan aza
lar tarafından imzalanması ve karara muhalif kalanlar varsa 
muhalefet sebeplerinin zapta yazılması ve rey sahibi tarafından 
imzalanması lâzımdır. 

Azalardan biri müzakere talebinde bulunmadıkça idare mec
lisi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yap
tığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle 
de verilebilir. 

Kararların muteberliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağ
lıdır. 

MADDE 331. — îdare meclisi toplantılarında azalar, şirke
ti temsile ve şirket işlerini görmeye memur olan kimselerden iş
lerin gidişi veya muayyen bâzı işler hakkında izahat istemek 
hakkını haizdirler. îdare meclisi, defter ve dosyaların kendisi
ne ibrazına dahi karar verebilir. 

Her âza, idare meclisinin toplantıya davet edilmesini reisten 
yazılı olarak istiyebilir. 

MADDE 332. — îdare meclisi azaları şahsi menfaatlerine 
veya 349 ncu maddede sayılan yakınlarının menfaatlerine taal
lûk eden hususların müzakeresine iştirak edemezler. Böyle bir 
husus müzakere konusu olunca, ilgili âza, ilgisini kurula bildir
meye ve keyfiyeti o toplantının zaptına yazdırmaya mecburdur. 
330 ncu maddenin 2 nci fıkrasındaki halde bu cihet teklifi tes-
bit eden kâğıda yazılır. 

Bu hükümlere aykırı hareket eden âza, ilgili olduğu mua
mele yüzünden şirketin husule gelen zararmı tazmine mecbur
dur. 
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MADDE 333. — Aksine esas mukavelede hüküm olmadığı 

takdirde idare meclisi azalarına her toplantı günü. için bir ücret 
verilir. Ücret miktarı esas mukavelede tâyin edilmemişse umumi 
heyetçe tâyin olunur. 

MADDE 334. — İdare meclisi azalarından biri umumi heyet
ten izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dola-
yısiyle şirketle şirket konusuna giren bir ticari muamele yapa
maz. Aksi takdirde şirket yapılan muamelelerin bâtıl olduğunu 
iddia edebilir. Aynı hak diğer taraf için mevcut değildir. 

Bankalar Kanununun hususi hükümleri mahfuzdur. 
MADDE 335. — İdare meclisi azalarından biri umumi he

yetin müsaadesini almaksızın şirketin konusuna giren ticari 
muamele nevinden bir muameleyi kendi veya başkası hesabı
na yapamayacağı gibi, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir 
şirkete mesuliyeti tahdidedilmemiş olan ortak sıfatiyle de gi
remez. Bu hükme aykırı harekette bulunan idare meclisi âzasın
dan şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan mu
ameleyi şirket namına yapılmış addetmekte ve üçüncü şahıslar 
hesabına akdolunan mukavelelerden doğan menfaatlerin şirke
te aidiyetini talebetmekte, serbesttir. 

Bu haklardan birinin tercihi birinci fıkra hükmüne aykırı 
harekette bulunan azadan başka azalara aittir. 

Bu haklar, zikredileni ticari muamelelerin yapıldığını veya
hut idare meclisi azasının diğer bir şirkete girdiğini sair azala
rın öğrendikleri tarihten itibaren üç aylık ve herhalde vukula-
rrndan itibaren bir yıllık müruruzamana tâbidir. 

MADDE 336. — İdare meclisi azaları şirket namına yapmış 
oldukları mukavele ve muamelelerden dolayı şahsan mesul ola
mazlar. Ancak aşağıda yazılı hallerde gerek şirkete gerek mün
ferit pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı müteselsilen 
mesuldürler: 

1. Hisse senetleri bedellerine mahsuben pay sahipleri ta
rafından vukubulan ödemelerin doğru olmaması; 

2. Dağıtılan ve ödenen kâr paylarının hakiki olmaması; 
3. Kanunen tutulması gereken defterlerin mevcudolmama-

sı veya bunların intizamsız bir surette tutulması; 
4. Umumi heyetten çıkan kararların sebepsiz olarak yeri

ne getirilmemesi; 
5. Gerek kanunun gerek esas mukavelelerinin kendilerine 

yüklediği sair vazifelerin kasden veya ihmal neticesi olarak ya
pılmaması. 

Beş numaralı bentte yazılı vazifelerden birisi 319 ncu mad
de gereğince idare meclisi azalarından birine bırakılmışsa, mes
uliyetin ancak ilgili azaya yükletilmesi lâzımgelip o muamele
den dolayı müteselsilen mesuliyet cari olmaz. 

V - Meclis âzaları
nın hukuki 

durumu. 
1. Huzur hakkı. 

2. Hareket, ser
bestisinin tahdidi. 
a) Şirketle mu
amele yapmak 

yasağı. 

b) Rekabet 
yasağı. 

3. Mesuliyet. 
a) Haller. 



— 66 — 
b) Yeni tâyin 
edilen azaların 

mesuliyeti. 

c) Mesuliyetten 
kurtulma" hali. 

d) Yanlış 
beyanlar. 

e) Ortakların ve 
şirket alacaklıları
nın tazminat dâ
vasına ait diğer 

hükümler. 

f) Şirket namına 
açılacak dâva. 

VI - Müdürler. 
1. Mesuliyet. 

MADDE 337. — Yeni seçilen veya tâyin olunan idare mec
lisi azaları, seleflerinin belli olan yolsuz muamelelerini mura-
kıplere bildirmeğe mecburdurlar^ Aksi halde seleflerinin mes
uliyetlerine iştirak ederler. 

MADDE 338. — Yukarıki maddeler gereğince müteselsil 
mesuliyeti mucibolan muamelelerde bir kusuru olmadığını ispat 
eden âza mesul olmaz; hususiyle bu muamelelere muhalif rey 
vermiş olup keyfiyeti müzakere zaptına yazdırmakla beraber 
murakıplere hemen yazılı olarak bildiren veyahut mazeretine 
binaen o muamelenin müzakeresinde hazır bulunmıyan âza da
hi mesul değildir. 

MADDE 339. — Şirketin hali hazırdaki durumu hakkında, 
her ne şekilde olursa olsun, yanlış zehap uyandıracak desiseler 
kullanmak veya hakikate aykırı beyanda bulunmak suretiyle 
üçüncü şahısları aldatan idare meclisi azası sebebiyet verdiği 
zarardan şahsen mesul olur. 

MADDE 340. — 336 ve 337 nci maddelerin hükümleri gere
ğince idare meclisi azalarına yükletilen mesuliyet hakkında 
309 ncu madde hükmü de tatbik olunur, 

MADDE 341. — Umumi heyet; idare meclisi azaları aley
hine dâva açılmasına karar verirse yahut dâva açılmamasına 
karar verilip de esas sermayenin en az onda birini temsil eden 
pay sahipleri dâva açılması reyinde bulunursa, şirket, bu ka
rar veya talep tarihinden itibaren bir ay içinde dâva açmaya 
mecburdur. Bu müddetin geçirilmesiyle dâva hakkı düşmez. 
Murakıplerin ve alacaklıların vekilinin mesuliyeti hakkındaki 
hükümler mahfuzdur. 

Şirket namına dâva açmak, murakıplere aittir. Ancak az
lığın reyiyle dâva açılması halinde, azlık, murakıpler dışında 
bir vekil tâyin edebilir. Dâva açılması reyinde bulunan pay 
sahipleri hisse senetlerini şirketin zarar ve ziyanına karşı temi
nat olarak dâvanın sonuna kadar merhun kalmak üzere mute
ber bir bankaya yatırmaya mecburdurlar. Dâvanın reddi halin
de pay sahipleri yalnız şirkete karşı tazminat üe mükelleftirler. 

MADDE 342. — Şirket muamelelerinin icra safhasına taal
luk eden kısmı, esas mukavele veya umumi heyet veya idare 
meclisi karariyle idare meclisi âzasından veya ortaklardan 
olmıyan bir müdüre tevdi edildiği takdirde; müdür, kanun ve
ya esas mukavele yahut iş görme şartlarını tesbit eden diğer 
hükümlerle yükletilen mükellefiyetleri, gereği gibi veya hiç 
yerine getirmemiş olması halinde idare meclisi azasının mesu
liyetlerine ait hükümler gereğince şirkete, pay sahiplerine ve 
şirket alacaklılarına karşı mesul olur. Bu esasa aykırı bir 
şartın esas mukaveleye konması veya müdürün idare meclisi-
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nin emri ve nezareti altında bulunması mesuliyeti bertaraf ede
mez. 

MADDE 343. — Müdürler aksine esas mukavelede hüküm 3. Tâyini ve azli. 
olmadığı takdirde idare meclisince tâyin ve azlolunur. Tâyin ve 
azil keyfiyeti, idare meclisince tescil ve ilân ettirilir. 315 nci 
maddenin birinci fıkrası hükmü de tatbik olunur. 

3. Vazife 
müddeti. 

4. Vazifenin 
devr edilmemesi. 

5. İdare meclisi 
âzalarının 
mesuliyeti. 

MADDE 344. — Aksine esas mukavelede hüküm olmadığı 
takdirde müdürler, idare meclisi âzalarının vazife müddetlerini 
aşan bir zaman için tâyin olunamazlar ve onlar gibi her zaman 
azlolunabilirler. Pay sahipleri arasından seçilen müdür sebep
siz azli iddiasiyle tazminat istiyemez. 

MADDE 345. — Müdürler, çeşitli bâzı muayyen muamele
leri ifaya mezun olmak üzere başkalarım tevkil edebilirler; 
fakat müdürlük vazifesini devredemezler. 

MADDE 346. — idare meclisi azaları, müdürlerin sebebiyet 
verdikleri zararlardan mesul değildirler. Şu kadar ki; idare 
meclisi azaları ehil olmıyan müdürler tâyin etmek veya onla
rın şirket için zararlı olan iş ve muamelelerine karşı müsama
ha göstermek veya idare meclisinin salahiyetli olmadığı husus
lara müdürleri mezun kılmak suretiyle sebebiyet verdikleri 
zararlardan dolayı şirkete karşı 336 ncı madde hükmünce me
suldürler. 338 nci madde gereğince bu baptaki kusura iştirak 
etmediği sabit olan âza, mesul olmaz. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Murakıpler 

MADDE 347. — Anonim şirketlerde, beşten fazla olmamak I-Seçim ve azü. 
üzere bir veya daha çok murakıp bulunur. Birden çok olan l- Umumi olarak. 
murakıpler bir heyet teşkil ederler. 

Murakıpler, pay sahibi olan ve olmayanlar arasından ilk de
fa bir yıl için kuruluş umumi heyeti ve sonradan en çok üç yıl 
için umumi heyet tarafından seçilirler. 

Murakıp bir ise, onun, birden çok ise, yarısından bir faz
lasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması lâzımdır. 

Müddetleri biten murakıplerin tekrar seçilmeleri caizdir. 
Murakıpler aynı zamanda idare meclisi âzalıklarma seçilemi-
yecekleri gibi şirketin memuru dahi olamazlar. Vazifeleri bi
ten idare meclisi azaları, umumi heyetçe ibra edilmedikçe mu-
rakıpliğe seçilemezler. 

MADDE 348. — Umumi heyet bâzı muayyen hususların tet
kik ve teftişi için lüzumu halinde hususi murakıp seçebilir. 

Umumi heyetin toplantı vaktinden itibaren en az altı ay 
önceden beri esas sermayenin en az onda birine muadil payla
ra sahiboldukları sabit olan pay sahipleri; son iki yıl içinde 
şirketin kuruluşuna veya idare muamelelerine mütaallik bir 
suiistimalin vukubulduğunu veya kanun yahut esas mukavele 

2. Hususi olarak. 
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hükümlerine önemli bir surette aykırı hareket edildiğini iddia 
ettikleri takdirde, bunları veya bilançonun gerçekliğini tahkik 
için hususi murakıpler tâyinini umumi heyetten isteyebilirler. 
Bu talep reddolunduğu takdirde lüzumlu masrafları peşin öde
mek, dâva neticesine kadar merhun kalmak üzere sahiboldük-
ları pay senetlerini muteber bir bankaya tevdi etmek şartiyle 
mahkemeye müracaat hakkını haizdirler. 

Bu talebin mahkemece kabul edilebilmesi için iddia olunan 
hususlar hakkında kâfi delil ve emare gösterilmesi lâzımdır. 
Mahkemece talep reddolunduğu veya tahkikat neticelerine göre 
iddia varit görülmediği takdirde kötü niyetle hareket ettiği 
ispat edilen pay sahipleri, şirketin bu yüzden gördüğü zarardan 
dolayı müteselsilen mesuldürler. 

Hususi murakıp tâyini talebi mahkemece reddolunur veya 
murakıplerin verecekleri rapora göre bu talebin haklı sebebe 
dayanmadığı anlaşılırsa, kötü niyetle hareket ettikleri ispat 
edilen pay sahipleri, şirketin bu yüzden gördüğü zarardan mü
teselsilen mesuldürler. 

3. Seçilme MADDE 349. — îdare meclisi âzalarının usul ve füruundan 
mânileri. biriyle eşi ve üçüncü deroceye kadar (Bu derece dâhil) kan ve 

sıhrî hısımları murakıpliğe seçilemezler; seçilmişlerse derhal 
çekilmeye mecburdurlar. 

4- Azü. MADDE 350. — Murakıpler, umumi heyet tarafından her 
vakit azil ve yerlerine diğer kimseler tâyin edilebilir. Pay sa
hipleri arasından seçilen murakıpler azillerinden dolayı tazmi
nat iötiyemezler. 

5. Bir murakıp- MADDE 351. — Bir murakıbin; ölümü, çekilmesi, bir raâni-
liğin açılması. den dolayı vazifelerini yapamıyacak halde bulunması, iflâsı ve

ya hacir altına alınması gibi bir sebeple vazifelerinin sona er
mesi ve ağır hapis cezasiyle veya sahtekârlık, emniyeti suiisti
mal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkûmiyeti 
halinde, diğer murakıpler umumi heyetin ilk toplantısına kadar 
vazife yapmak üzere yerine birisini seçerler. Murakıp bir kişi
den ibaret olup da yukarda yazılan hallerden birinin mevcudi
yetine binaen yerine diğer bir kimsenin tâyini gerekirse, bunu, 
umumi heyetin ilk toplantısına kadar vazifeli olmak şartiyle 
her münferit pay sahibinin veya idare meclisi azalarından her 
birinin talebi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yer mahke
mesi tâyin eder. 

6. Tescil ve ilân. MADDE 352. — Murakıplerin tâyin ve azilleri, idare mecli
si tarafından derhal ticaret siciline tescil ettirilmekle beraber 
37 nci madde hükmünce ilân ettirilir. 

II - Vazifeleri. MADDE 353. — Murakıplerin vazifeleri, şirketin iş ve mu-
1. Umumi olarak, amelelerini murakabe etmektir. Hususiyle murakıpler şu vazi

felerle mükelleftirler: 
1. Şirketin idare meclisi âzalariyle iş birliği ederek bilan

çonun tanzim şeklini tâyin etmek; 
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2. Şirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu ka

yıtların intizamla tutulmasını sağlamak maksadiyle hiç olmaz
sa altı ayda bir defa şirketin defterlerini incelemek. 

3. Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz olmamak üzere sık 
sık ve ansızın şirket veznesini teftiş etmek; 

4. En az ayda bir defa şirketin defterini inceliyerek rehin 
veya teminat, yahut şirketin veznesinde hıfzolunmak üzere ve
dia olarak teslim olunan her nev'i kıymetli evrakın mevcut olup 
olmadığını tahkik ve kayıtlara tatbik eylemek; 

5. Esas mukavelede pay sahiplerinin umumi heyet toplan
tılarına iştirakleri için gerektiği bildirilen şartların yerine ge
tirilip getirilmediğini incelemek; 

6. Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek; 
7. Tasfiye muamelelerine nezaret etmek; 
8. idare meclisinin ihmali halinde âdi ve fevkalâde olarak 

umumi heyeti toplantıya davet etmek; 
9. Umumi heyet toplantılarında hazır bulunmak; 

10. idare meclisi âzalarının kanun ve esas mukavele hüküm
lerine iamamiyle riayet eylemelerine nezaret etmek. 

Murakıplerin yukarda yazılı murakabe salâhiyetleri, esas 
mukavele veya umumi heyet kararı ile tahdidolunamaz. 

MADDE 354. — Murakıpler; her yıl sonunda şirketin hal 
ve durumuna, idare meclisinin tanzim ettiği bilançoya ve sair 
hesaplara ve dağıtılmasını teklif ettiği kazançlara mütaallik 
idare meclisinin vereceği rapor ve sair evrak hakkındaki müta
lâalarını havi olmak üzere umumi heyete bir rapor vermekle 
mükelleftirler. Böyle bir rapor alınmadan umumi heyet bilan
ço hakkında bir karar veremez Murakıpler, vazifelerini ifa es
nasında idare işlerine aidolmak üzere öğrenecekleri noksanlık 
ve yolsuzlukları veya kanun yahut esas mukavele hükümlerine 
aykırı hareketleri, bunlardan mesul olanın üstü olan makama 
ve idare meclisi reisine ve mühim hallerde umumi heyete ihbar 
ile mükelleftirler. 

MADDE 355. — Murakıpler zaruri ve müstacel sebepler çık
tığı takdirde umumi heyeti fevkalâde toplantıya davete mecbur
durlar. 

MADDE 356. — Her pay sahibi, şirketin idare meclisi âzası 
veya müdürleri aleyhinde murakıplere müracaat edebilir. Mu
rakıpler bu müracaatleri tahkika mecburdurlar. Tahkikat netice
sinde şikâyet edilen hâdisenin gerçekliği sabit olursa keyfiyet 
murakıplerin yıllık raporuna yazılır. 

Müracaat edenler esas sermayenin onda birine muadil pay
lara sahiboldukları surette, murakıpler bu müracaat hakkında
ki fikir ve mütalâalarını raporlarında bildirmeye ve lüzum gör
dükleri halde umumi heyeti derhal fevkalâde toplantıya davet 
etmeye mecburdurlar. 

ikinci fıkraya dayanarak murakıplere müracaat edenlerin 
yukarıda yazılı miktardaki hisse senetlerini muteber bir banka-

2. Yıllık raporun 
tanzimi ve ihbar 

mükellefiyeti. 

3. Umumi heye
tin fevkalâde top

lantıya daveti. 

4. Şikâyâetleri 
tahkik. 
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5. İdare meclisi
nin toplantılarına 

iştirak. 

III - Mesuliyeti. 
1. Sır saklama 

mükellefiyeti. 

2. İhtimam 
derecesi. 

A) Azlık. 
1 - Toplantıya iş

tirak hakkı. 
1. Umumi 

olarak* 

2. Suiistimal. 

ya rehin olarak tevdi etmeleri lâzımdır. Bu senetler umumi he
yetin ilk toplantısının sonuna kadar bankada kalır. 

MADDE 357. — Murakipler idare meclisi toplantılarında 
müzakere ve reye iştirak etmemek şartiyle hazır bulunabilir
ler ve münasip gördükleri teklifleri idare meclisi ve umumi 
heyetin fevkalâde toplantıları gündemlerine ithal ettirebilirler. 

MADDE 358. — Murakipler, vazifelerini yaptıkları esnada 
öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü şa
hıslara ifşa etmekten memnudurlar. 

MADDE 359. — Murakipler, kanun veya esas mukavele ile 
kendilerine yükletilen vazifelerini hiç veya gereği gibi yapma
malarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını 
ispat etmedikçe mütesolsilen mesuldürler. Bu mesuliyet hak
kında 309 ve 341 nci maddeler hükümleri tatbik olunur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Umumi Heyet 

MADDE 360. — Pay sahipleri; organların tâyini, hesapla
rın tasdik ve kazancın dağıtılması gibi şirket işlerine mütaal-
lik haklarını umumi heyet toplantılarında kullanırlar. 

Rey hakkını haiz olan pay sahibi, umumi heyet toplantıla
rında bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi pay sahibi olan 
veya, esas mukavelede hilâfına hüküm bulunmadıkça, pay sa
hibi olmıyan üçüncü bir şahıs vasıtasiyle de kullanabilir. 

Nama yazılı hisse senetleri için temsil salâhiyetinin yazı ile 
verilmesi şarttır. Hâmile yazılı bir hisse senedinin zilyedi bulun
duğunu ispat eden kimse şirkete karşı rey hakkını kullanmaya 
salahiyetlidir. Bunu ispat maksadiyle hâmile yazılı hisse senet
lerinin sahipleri rey haklarını umumi heyette kullanabilmek 
için hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gös
teren vesikaları, toplantı gününden bir hafta önce şirkete tevdie 
mecburdurlar. Hâmile yazılı hisse senetleri rehin veya tevdi 
edilmiş yahut ariyet olarak başka bir kimseye bırakılmış olduğu 
takdirde malik ve zilyed arasındaki münasebetlerde rey hak
kının kullanılması bakımından aşağıdaki hükümler caridir : 

1. Rey hakkı malike aittir; 
2. Temsil salâhiyeti ayrı bir senede yazılmış olmak şartiyle, 

temsile salahiyetli zilyed malik yerine ve onun menfaatine ola
rak rey hakkını kullanmaya salahiyetli sayılır. 

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan 
rey hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Şu kadar 
ki; intifa hakkı sahibi, menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şe
kilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olmasından dolayı 
malike karşı mesuldür. 

MADDE 361. — Rey hakkına mütedair tahditlerden birini 
tesirsiz bırakmak maksadiyle hisse senetlerinin, umumi heyette 
rey hakkını kullanmak üzere başkasına verilmesi caiz değildir. 



- 1 1 -
Pay sahiplerinden her biri; hakkı olmıyan kimselerin 

umumi heyet toplantısına iştirak etmelerine karşı idare heyeti 
nezdinde itiraz edebileceği gibi itirazını umumi heyet zaptına 
da yazdırabilir. 

Umumi heyet toplantısına iştirake salâhiyeti olmıyan kim
seler bir karara iştirak etmiş bulunuyorlarsa pay sahiplerinin 
her hangi birisi önceden itiraz etmemiş olsa bile, bu kararın 
iptalini mahkemeden istiyebilir. Şu kadar ki; davalı şirket bu 
iştirakin karara müessir olmadığını ispat ederse talep reddo-
lunur. 

MADDE 362. — Kâr ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor II - Malûmat alma 
ye safi kazancın nasıl dağıtılacağı hususundaki teklifler, mura- hakkı. 
kipler tarafından verilecek raporla birlikte umumi heyetin ı> Bilanço. 
âdi toplantısından en az on beş gün önce şirketin merkez ve şu
belerinde pay sahiplerinin emrine amade bulundurulur. 

Bunlardan kâr ve zarar hesabı, bilanço ve yıllık rapor, top
lantıdan itibaren bir yıl müdetle pay sahiplerinin emrine ama
de kalır. Her pay sahibi masrafı şirkete aidolmak üzere kâr ve 
zarar hesabiyle bilançonun bir suretini istiyebilir. 

Hâmile yazılı hisse senetleri ihracedilmiş ise yukarda adı 
geçen vesikaların pay sahiplerine açık bulundurulduğu keyfi
yeti 37 nci maddede anılan gazeteden başka esas mukavele ile 
muayyen şekilde dahi ilân olunur. 

Pay defterine kaydedilen nama yazılı hisse senedi sahiple
rine ayrıca tebligat yapılır. 

MADDE 363. — Pay sahipleri, şüpheli gördükleri noktala- 2. Ticari defter-
ra mura'kıplerin dikkat nazarlarını çekmeye ve lüzumlu izahatı kr ve sır saklama 
istemiye salahiyetlidirler. mükellefiyeti ve 

Şirketin ticari defterleriyle muhaberatının tetkiki yalnız ceza. 
umumi heyetin açık bir müsaadesi veya idare meclisinin kara-
riyle mümkündür. İncelenmesine müsaade edilen defter ve ve
sikalardan öğrenilecek sırlar haricolmak üzere, hiçbir ortak 
şirketin iş sırlarını /öğrenmeye salahiyetli değildir. Her ortak, 
her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu, şirkete ait iş sır
larını, sonradan ortaklık hakkını zayi etmiş olsa :dahi, daima 
gizli tutmaya mecburdur. Bu mecburiyeti yerine getirmiyen 
ortak, meydana gelecek zararlardan şirkete karşı mesul olduğu 
gibi şirketin şikâyeti üzerine, her hangi bir zarar umulmasa 
dahi, bir yıla kadar hapis veya beş yüz liradan on bin liraya 
kadar ağır para cezasiyle veya her ikisiyle birlikte cezalandı
rılır. 

Pay sahiplerinin malûmat alma hakkı esas mukavele ile 
veya şirket organlarından birinin karariyle bertaraf veya tah-
didedilemez. 

MADDE 364. — Umumi heyetler âdi ve fevkalâde olarak B) Toplantılar. 
toplanırlar. Âdi toplantı her hesap devresi sonundan itibaren I-Davet 
üç ay içinde ve en az yılda bir defa olur. Bu toplantıda 369 ncu i- Umumi olarak. 
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Davete salâhi
yetti olanlar. 

İdare meclisi 
ve murakabe 

heyeti. 

o) Azlık. 

Mahkemenin 
izni. 

Davetin sekli. 
Umumi olarak. 

b) Gündem. 

madde gereğince müzakere gündemine konulması gereken hu
suslar müzakere olunur. 

Yılda birkaç kere kazançlarını dağıtan anonim şirketlerde 
her dağıtma için, umumi heyeti toplantıya davet lâzımdır. 

Umumi heyet, lüzumu halinde fevkalâde toplantıya davet 
olunur. 

MADDE 365. — Umumi heyeti âdi toplantıya davet, idare 
meclisine ve fevkalâde toplantılara davet, hem idare meclisi
ne, hem de 355 nci madde gereğince murakıplere aittir. 

MADDE 366. — Şirket sermayesinin en az onda biri değe
rinde paylara sahibolan kimselerin gerektirici sebepleri bildi
ren yazılı talepleri üzerine idare meclisinin, umumi heyeti fev
kalâde toplantıya davet etmesi veya umumi heyetin zaten top
lanması mukarrar ise müzakeresini istedikleri maddeleri günde
me koyması mecburidir. Bu talep hakkını haiz kimselerin sa-
hibolmaları gereken payların miktarı, esas mukavele ile daha 
az bir miktara indirilebilir. 

MADDE 367. — Pay sahiplerinin yukarıki maddede yazılı 
talepleri idare meclisi ve 355 nci madde gereğince murakıpler 
tarafından nazara alınmadığı takdirde şirket merkezinin bulun
duğu yerdeki mahkeme adı geçen pay sahiplerinin talebi üzeri
ne umumi heyeti toplantıya davete veya istedikleri hususu gün
deme koymaya kendilerini salahiyetli kılabilir. Toplantıya da
vete veya gündeme eklenen hususlara mütaallik ilâna, mahke
menin izni yazılmak lâzımdır. Mahkemeye müracaat halinde da
hi 356 nci maddenin son fıkrası tatbik olunur. 

MADDE 368. — Umumi heyetin toplantıya daveti, esas mu
kavelede gösterilen şekil ve surette ve her halde 37 nci madde
de anılan gazete ile ilân ve toplantı günleri dâhil olmamak üze
re, toplantı vaktinden en az iki hafta önce yapılmak lâzımdır. 
Senetleri nama yazılı olan pay sahipleriyle önceden şirkete bir 
hisse senedi tevdi ederek ikametgâhını bildiren pay sahiplerine, 
taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle de toplantı günü. bil
dirilir. 

MADDE 369. — Umumi heyeti toplantıya davete dair olan 
ilân veya davet mektuplarında gündemin gösterilmesi lâzım
dır. Esas mukaveleye göre umami heyetin muayyen zamanlar
da yapacağı âdi toplantı gündemine şunlar konur : 

1. îdare meclisi ve murakıpler tarafından verilen rapor
ların okunması ; 

2. Şirketin bilanço ve kâr ve zarar hesabını ve kazancının 
dağıtılması hakkındaki tekliflerin tastikı veya değiştirilecek 
şekilde kabul yahut reddi: 
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3. îdare meclisi âzalariyle murakıplerin ücret ve aidatları 

mukavelede muayyen değilse tâyini; 
4. Müddetleri sona ermiş olan idare meclisi âzalariyle mu

rakıplerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri; 
5. Lüzumlu görülen sair hususlar. 
Gündemde gösterilmiyen hususlar müzakere olunmaz. 
MADDE 370. — Bütün payların sahip veya temsilcileri, 

aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde umumi heyet 
toplantılarına dair olan diğer hükümler mahfuz kalmak şar-
tiyle toplantıya davet hakkındaki merasime riayet etmeksizin 
de umumi heyet olarak toplanabilirler. 

Böyle bir toplantıda bütün pay sahip veya temsilcileri ha
zır olmak şartiyle umumi heyetin vazifelerinden olan hususlar 
müzakere edilerek karara bağlanabilir. 

MADDE 371. — Aksine esas mukavelede hüküm olmadığı 
takdirde umumi heyet, şirket merkezinin bulunduğu yerde top
lantıya davet edilir. 

MADDE 372. — Umumi heyetler bu kanunda veya esas mu
kavelede aksine hüküm bulunan haller haricolmak üzere şirket 
sermayesinin en az dörtte birini temsil ejlen pay sahiplerinin 
huzuriyle toplanırlar, i lk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı 
takdirde tekrar toplantıya davet edilirler, ikinci toplantıda ha
zır bulunan pay sahipleri, temsil ettikleri sermayenin miktarı 
ne olursa olsun, müzakere yapmaya ye karar vermeye salahiyet
lidirler. 

MADDE 373. — Her hisse senedi en az bir rey hakkı verir. 
Bu esasa aykırı olmamak şartiyle hisse senetlerinin maliklerine 
vereceği rey hakkının sayısı esas mukavele ile tâyin olunur. 

Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde 
bunlar ancak bir temsilci marifetiyle rey haklarını kullanabi
lirler. 

MADDE 374. — Pay sahiplerinden hiçbiri, kendisi veya 
karı ve kocası yahut usul ve furuu ile şirket arasındaki şahsi 
bir işe veya dâvaya dair olan müzakerelerde, rey hakkını kulla
namaz. 

Şirket işlerinin görülmesine her hangi bir suretle iştirak et
miş olanlar, idare meclisi âzalarının ibrasına ait kararlarda rey 
hakkını haiz değildirler. Bu yasağın murakıplere şümulü yok
tur. 

MADDE 375. — idare meclisi, pay sahiplerinin toplantıya 
ve müzakerelere iştirak etmek ve rey haklarını kullanmak sa
lâhiyetleri bulunup bulunmadığının tesbiti için gereken ted
birleri alır. 

idare meclisi, aynı zamanda verilen kararlar ve yapılan se
çimlerle pay sahiplerinin vâki beyanları geçirilmek üzere bir 
zabıt tutulmasını sağlar. 

c) Bütün pay sa
hiplerinin hazır 

olması. 

II - Toplantı yeri. 

III - Nisap. 

C) Kararlar. 
I -Rey hakkı. 

1. Umumi olarak. 

2. Mahrumiyet. 

II - Müzakereler. 
i. Umumi olarak. 



3. Müzakerenin 
başka bir güne 

bırakılması, 

ÎİI - Muteberlik 
şartları. 

Umumi heyet toplantısına reislik edebilecek kimse, esas 
mukavelede tayin edilmediği takdirde umumi heyetçe seçilir. 

2. Cetvel MADDE 376. — Umumi heyetin toplantı ânında hazır bu
lunan pay sahibi veya temsilcilerinin, ad ve soyadlariyle ika
metgâhlarım ve pay miktarım gösteren ve reis tarafından im
za edilen bir cetvel tanzim olunarak ilk reylerinin toplanma
sından önce hazır olanların görebilecekleri bir yere asılır. 

MADDE 377. — Bilançonun tasdiki hakkındaki müzakere, 
ekseriyetin veya şirket sermayesinin onda birine sahibolan az
lığın talebi üzerine bir ay sonraya bırakılır; keyfiyet 368 nci 
maddede yazılı olduğu üzere pay sahiplerine bildirilir ve usulü 
dairesinde ilân olunur. Bununla beraber azlığın talebi üzerine 
bir defa tehir edildikten sonra tekrar müzakerelerin geri bıra
kılması talebolunabilmek için bilançonun itiraza uğrayan nok
taları hakkında gereken izahatın verilmemiş olması şarttır. 

MADDE 378. — Kararlar, mevcut reylerin ekseriyetiyle 
verilir. 

Kararların muteber olması için zabıtların 297 nci maddede 
gösterilen esaslar dairesinde tutulması şarttır. Toplantıda ha
zır bulunan pay sahipleri veya temsilcilerinin ad ve soyadlarını 
gösteren 376 nci maddedeki cetvel ile toplantıya davetin usulü 
dairesinde cereyan ettiğini ispat eden vesikalar zapta bağlanır. 
Adı geçen vesikaların münderecatı zabıtta açıklandığı takdirde 
bunların ayrıca bağlanmasına lüzum yoktur, idare meclisi bu 
zaptın noterce tasdikli bir suretini derhal ticaret sicili dairesine 
vermekle beraber bu zabıt münderecatmdan tescil ve ilâna tâbi 
hususları tescil ve ilân ettirmekle mükelleftir. 

MADDE 379. — Umumi heyet tarafından verilen kararlar 
toplantıda hazır bulunmıyan veyahut muhalif rey veren pay sa
hipleri hakkında dahi muteberdir. 

MADDE 380. — Bilançonun tasdikine dair olan umumi he
yet kararı, aksine sarahat olmadığı takdirde, idare meclisi âza-
lariyle müdürler ve murakiplerin ibrasını tazammun eder. Bu
nunla beraber bilançoda bâzı hususlar belirtilmemekte veyahut 
bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine mâni yanlış bir
takım hususları ihtiva etmekte ise, idare meclisi âzalariyle mü
dürler ve murakıpler, bilançonun tasdikiyle ibra edilmiş ol
mazlar. 

V-Kararların MADDE 381. — Aşağıda yazılı kimseler, kanun veya esas 
• iptali. mukavele hükümlerine ve bilhassa afaki iyi niyet esaslarına ay-

ı. Şartlar. kın olan umumi heyet kararları aleyhine, tarihlerinden itiba
ren üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahke
meye müracaatla iptal dâvası açabilirler : 

1. Toplantıda hazır bulunup da karara muhalif kalarak 
keyfiyeti zapta geçirten veya reyini kullanmasına haksız olarak 

IV - Kararların 
tesiri. 

1. Umumi olarak. 

2. îb ra. 
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müsaade edilmiyen yahut toplantıya davetin usulü dairesin
de yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilân veya teb
liğ edilmediğini yahut umumi heyet toplantısına iştirake sala
hiyetli olmıyan kimselerin karara iştirak etmiş bulunduklarını 
iddia eden pay sahipleri; 

2. idare Meclisi; 
3. Kararların infazı idare meclisi âzalariyle murakıplerin 

şahsi mesuliyetlerini mucibolduğu takdirde bunların her biri. 
iptal dâvasının açılması keyfyetiyle duruşmanın yapılacağı 

gün, idare heyeti tarafından usulen ilân olunun 
Birinci fıkrada yazılı üç aylık hak düşüren müddetin sona 

ermesinden önce duruşmaya başlanamaz. Birden fazla iptal dâ
vası açıldığı takdirde, dâvalar birleştirilerek görülür. 

Mahkeme şirketin talebi üzerine şirketin muhtemel zararına 
karşı davacıların teminat göstermesine karar verebilir. Temina
tın mahiyet ve miktarını tâyin mahkemeye aittir. 

MADDE 382. — Yukarıki madde hükmüne dayanarak umu
mi heyet kararı aleyhine iptal dâvası açıldığı takdirde mahke
me idare meclisi âzalariyle murakıplerin reyini aldıktan sonra, 
aleyhine iptal dâvası açılan kararın icrasının geri bırakılması
na karar verebilir. 

MADDE 383. — Kararın iptaline dair ilâm, katîleştikten 
sonra bütün pay sahipleri hakkında hüküm ifade eder. idare 
meclisi bu ilâmın bir suretini derhal ticaret siciline kaydettir
meye mecburdur. 

MADDE 384. — Umumi heyetin kararı aleyhine • suiniyetle 
iptal dâvası açıldığı takdirde davacılar bu yüzden şirketin uğ
radığı zararlardan müteselsilen mesuldürlar. 

MADDE 385. — Aksine esas mukavelede hüküm olmadığı 
takdirde umumi heyet aşağıdaki maddelerde bildirilen şartlar 
dairesinde esas mukavelenin bütün hükümlerini değiştirebilir. 
Şu kadar ki; münferit pay sahiplerinin bu sıfatla haiz olduk
ları müktesep haklarda rızaları olmaksızın hiçbir değişiklik 
yapılamaz. 

Müktesep haklar; kanun veya esas mukavele hükümlerine 
göre umumi heyet ve idare meclisi kararlarına tâbi olmıyan 
yahut umumi heyetin toplantılarına iştirak hakkından doğan, 
hususiyle âzalık, rey kullanmak, iptal dâvası açmak, kâr payı 
almak ve tasfiye neticesine iştirak etmek gibi haklardır. 

MADDE 386. — Umumi heyet esas mukavelenin değiştiril
mesi için toplantıya davet edildiği takdirde, Önce iktisat ve 
Ticaret Vekâletince müsaade edilen değişik metnin asıl metin 
ile birlikte 368 nci maddede yazılı olduğu üzere ilânı ve ilgili
lere tebliği lâzımdır. 

2. Kararın icra
sının geri bırakıl

ması. 

3. İptal kararı
nın tesiri. 

4. Suiniyetle ip
tal dâvası açanla

rın mesuliyeti. 

D) Esas muka
velenin değiştiril

mesi. 
I - Umumi olarak. 

1. Müktesep 
haklar. 

2. İktisat ve Ti
caret Vekâletinin 

müsaadesi. 
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3. Rey hakkı. MADDE 387. — Esas mukavelenin değiştirilmesi için yapı

lan toplantıda birden fazla hisse senedi olan kimselerin reyleri, 
esas mukavelede aksine bir hüküm olsa dahi senetlerin sayısı 
nispetinde artar. 

4. Nisap ve MADDE 388. — Şirketin tâbiyetini değiştirmek, veya pay 
ekseriyet. sahiplerinin taahhütlerini artırmak hususundaki kararlar için, 

bütün pay sahiplerinin ittifakı şarttır. 
Şirketin mevzuu veya ne v'inin değiştirilmesine taallûk eden 

umumi heyet toplantılarında şirket sermayesinin en az dörtte 
üçüne malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bu
lunmaları şarttır. 

i lk toplantıda sermayenin dörtte üçüne malik olan pay sa
hipleri hazır bulunmadığı takdirde, idare meclisi, umumi heyeti 
tekrar toplantıya davet edebilir. İ lk toplantı için lüzumlu nisap 
ikinci toplantıda da aranır. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılanlardan başka hususlara 
dair değişiklikler için, davet olunan umumi heyetin ilk toplan
tısında ikinci fıkrada yazılı müzakere nisabı hâsıl olmadığı tak
dirde, keyfiyet biri 37 nci maddede anılan gazete olmak üzere 
en az iki gazetede on beş gün ara ile iki kere ilân edilmek şar-
tiyle ikinci bir toplantı yapılabilir. Bu toplantı için nama yazılı 
senet sahiplerine gönderilecek davet mektuplariyle yapılacak 
ilânlara, gündemle beraber ilk toplantının günü ve neticesi ya
zılır. İkinci toplantıda müzakere yapabilmek için şirket serma
yesinin en az yarısına malik olan pay sahiplerinin veya temsil
cilerinin hazır bulunmaları lâzımdır. 

ikinci toplantıda dahi müzakere nisabı hâsıl olmadığı tak
dirde, yukarıki fıkrada yazılı usul dairesinde üçüncü bir top
lantı yapılabilir. Bu son toplantıda müzakere için, şirket serma
yesinin en az üçte birine malik olan pay sahiplerinin veya tem
silcilerinin hazır bulunmaları kâfidir. 

ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralara göre toplanan umumi 
heyetin kararları mevcut reylerin üçte iksiyle verilir. 

5. Birçok pay MADDE 389. — Umumi heyetçe esas mukavelenin değişti-
nev'ilerinin rilmesine dair verilen karar imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin 
bulunması. haklarını ihlâl edecek mahiyette ise bu karar, adı geçen pay sa

hiplerinin yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer 
bir kararla tasdik olunmadıkça, infaz edilemez. Bu heyeti idare 
meclisi veya murakıpler toplantıya çağırmaya mecburdur. He
yet âzasından her hangi birisi de çağırabilir. Bu hususi toplan
tıda müzakere nisabı ve karar verme tarzı 388 nci maddenin 
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları hükümlerine tâbidir. 

6. Tescil. MADDE 390. — Esas mukavelenin değiştirilmesine mütaal-
lik umumi heyetçe verilen karar ; idare meclisi tarafından şir
ket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline 
tescil ve eğer ilâna tâbi olan hususlar varsa onlar da ilân ettiri
lir. Değiştirme kararı tescilden önce hüküm ifade etmez. 
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MADDE 391. — Esas sermayeye karşılık olan hisse senetle

rinin bedelleri tamamen ödenmedikçe, umumi heyet yeni hisse 
senetleri çıkarmak suretiyle sermayenin artırılmasına karar 
veremez. Muhtelif imtiyazları haiz mütaaddit nevi hisse senedi 
sahipleri mevcudolduğu takdirde, umumi heyetin kararından 
ayrı olarak adı geçen nevilerden her birine ait hisse senedi sa
hiplerinin de hususi bir toplantı yaparak karar vermeleri şart
tır. 389 ncu maddenin iki ve üçüncü cümlesi hükümleri bu top
lantılar hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 392. — Umumi heyet yeni hisse senetleri çıkarmak 5. 
suretiyle esas sermayenin çoğaltılmasına karar verdiği takdirde, 
anonim şirketlerin kuruluşuna ait hükümler cari olur. Hususiy
le para sermayesinin dörtte birinin yatırılmasına ait hüküm ile 
ayın nevinden bir sermayenin konması, malların devralınma
sı ve hususi menfaatlerin sağlanması ile alâkalı kararın mev
cudiyeti halinde bu hususlara mütaallik hükümler tatbik olunur. 
Bu hallerde kuruluş esnasında Yerilmesi şart olan bilirkişi ra
poru idare meclisi tarafından verilir. İşt irak taahhütnameleri
ne, sermayenin artırılmasına dair olan karardan ve kanunen bir 
izahname tanzimi lüzumlu olduğu takdirde bu izahname mün-
derecatmdan bilgileri bulunduğuna ve yeni hisse senetlerinin 
halkın açıkça iştirakine arz olunduğuna dair kayıtlar konulur. 

Esas sermayenin artırılması yukarıki hükümlere göre icra 
edilmemiş ise bu husustaki muameleler bâtıl ve bundan dolayı 
da idare meclisi âzalariyle murakıpler; şirkete, münferit ortak
lara ve üçüncü şahıslara karşı müteselsilen mesuldürler. 

MADDE 393. — Esas sermayenin artırılan kısmına halk iş
tirake açıkça davet olunduğu takdirde bu davet, idare meclisi 
namına ortaklığı temsile salahiyetli olan bir kimse tarafından 
imza olunacak bir izahname ile yapılır. 

îzahname, aşağıda yazılı hususları ihtiva eder : 
1. Şirketin ticaret siciline tescil olunduğu gün; 
2. Şirketin ticaret unvanı ile merkezi; 
3. Esas sermayenin halihazır miktarı ve nelerden ibaret ol

duğu, hisse senetlerinin itibari kıynıetiyle nev'i ve çeşitleri ve 
varsa rüçhan hakları; 

4. Varsa intifa hakları ile sağladıkları menfaatler; 
5. İdare meclisi ve murakabe heyetinin kuruluş tarzı; 
6. Murakıplerin raporu ile beraber son kâr ve zarar hesa

biyle bilanço; 
7. Son beş yıl içinde dağıtılan kâr paylarının nispet ve be

delleri ; 
8. Şirketin tahviller çıkarmak suretiyle yaptığı istikrazlar; 
9. Yeni hisse senetleri ihracına ait karar ve senetlerin ta

mamının tutarı, itibari kıymeti, ihraç fiyatı, miktar ve nev'i; 
10. Ayın nev'inden sermaye ile devralınacak mallar ve sağ

lanan hususi menfaatler; 
11. Yeni hisse senetlerinin ne zamandan itibaren kâr payı-

II - Esas sermaye
nin artırılması. 

1. Şartlar. 

Muameleler. 

3. îzahname. 
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2. 

na hak kazandıracakları, bu hakkı tahdideden hükümler ve rüç-
han hakları; 

12. iştirak taahhüdünün ne zamana kadar lüzum ifade ede
ceği. 

Bu maddede yazılı hususların iştirak taahhütnamelerine ya
zılması halinde ayrıca bir izahnameye lüzum yoktur. 

4. Yeni pay MADDE 394. — Umumi heyetin esas ş e m s e n i n artırılma-
alma hakkı. sHia mütaallik kararında aksine şart olmadıkça pay sahiplerin

den her biri yeni hisse senetlerinden şirket sermayesindeki payı 
ile mütenasip miktarını alabilir, idare meclisi, pay sahiplerine 
verilecek senetlerin ihraç bedellerini gazetelerle ilân eder. Bu 
hususta yapılacak ilânlarda pay sahiplerinin yeni pay alma hak
larını kullanabilmeleri için tâyin olunacak müddet, 15 günden 
aşağı olamaz. 

5. Tescil. MADDE 395. — Esas sermayenin artırılmasına dair olan 
umumi heyet kararı, taahhüdedilen hisse senetlerine ait zaruri 
olan ilk ödemelerin yapılmış olduğunu tesbit eden umumi hej^et 
kararı -alındıktan sonra ticaret siciline tescil olunur, icabında 
ayın nev'inden sermaye ve devralınacak mallar hakkındaki 
hususi kararlar da, ticaret siciline bildirilir. Esas sermayenin 
artırılması keyfiyetinin tescilinden önce çıkarılan hisse senet
leri hükümsüzdür. Şu kadar ki; iştirak taahhüdünden doğan 
mükellefiyetler bakidir. Tazminat hakları mahfuzdur. 

MADDE 396. — Bir şirket, sermayesini azaltarak azaltılan 
kısmın yerine geçmek üzere tamamen ödenecek yeni hisse se
netleri çıkarmak niyetinde değilse umumi heyet, esas sermaye
nin itibari kıymetine dair esas mukavelenin hükümlerinin de
ğiştirilmesine karar verir; şu kadar ki; idare meclisinin talebi 
üzerine mahkemece tâyin edilecek üç bilirkişi tarafından veri
lecek müşterek bir raporla, esas sermayenin azaltılmasına rağ
men şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılıyacak mik
tarda aktifler mevcudolduğu tesbit edilmiş olmadıkça böyle bir 
karar verilemez. 

Bu hususta 388 ııci maddenin ikinci fıkrası ile son fıkrası 
hükümleri tatbik olunur. Kararda, bilirkişi raporunun neticesi 
açıklanarak sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağı 
gösterilir. 

Esas sermayenin azaltılmasından kayıtlara göre doğacak bir 
kazanç münhasıran itfalar için kullanılabilir. 

Esas sermaye hiçbir suretle beş yüz bin Türk lirasından aşa
ğıya indirilemez. 

Alacaklıları MADDE 397. — Umumi heyet esas sermayenin azaltılması-
dâvet na karar verdikten sonra idare meclisi bu kararı 37 nci maddede 

amlan gazetede ve aynı zamanda esas mukavele ile muayyen 
şekilde üç defa ilân ederek 37 nci maddede anılan gazetedeki 
üçüncü ilândan itibaren iki ay içinde alacaklarını beyan etmek 
suretiyle ödeme veya teminat istiyebileceklerini alacaklılara 

/ / / - Esas serma
yenin azaltılması. 

1. Karar. 
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bildirir. Şirketçe malûm olan alacaklılara ayrıca davet mektup
ları gönderilir. 

Esas sermaye zararlar neticesinde bilançoda husule gelen bir 
açığı kapatmak maksadiyle ve bu açıklar nispetinde azaltılacak 
olursa idare meclisince alacaklıları davetten ve bunların hakla
rının ödenmesinden veya temininden vazgeçilebilir. 

MADDDE 398. — Esas sermaye, ancak alacaklılara verilen 3. Kararın icrası. 
müddetin bitmesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesin
den veya temin edilmesinden sonra fiilen azaltılabilir. 

Azaltma kararının icrası için hisse senetleri miktarının mü
badele veya damgalanmak suretiyle veyahut diğer bir tarzda 
azaltılmasına lüzum görüldüğü halde yapılan ihtara rağmen ge-
riverilmemiş olan hisse senetleri, şirketçe iptal edilebilir. 

Mübadele için şirkete geriverilmesi zımnında yapılan tebliğ
lere, geriverilmiyen senetlerin iptal olunacağı hususu da yazılır. 

Pay sahiplerinin mübadele olunmak üzere şirkete geriverdik-
leri hisse senetlerinin miktarı, karar gereğince mübadeleye yet
mezse bu senetler iptal olunarak bunlarm mukabilinde veril
mesi gereken yeni senetler satılıp paylarına düşen miktar şir
kette saklanır. 

Yukarıki fıkralarla 396, 397 nci maddelerde yazılı şartlara 
riayet edilmiş olduğunu gösteren vesikalar ibraz edilmedikçe 
esas sermayenin azaltılmasına dair karar ve sermayenin gerçek
ten azaltılmış olması keyfiyeti, ticaret siciline kaydolunamaz. 

BEŞlNCÎ KISIM 
Hisse Senetleri 

MADDE 399., — Hisse senetlerinin itibari kıymeti en az beş 
yüz liradır. Bu kıymet ancak yüzer lira olarak yükseltilebilir. 

Yukarıki fıkra hükmünce aykırı olarak çıkarılan hisse se
netleri bâtıldır; bunları çıkaranlar hisse senetleri sahiplerine 
karşı müteselsilen mesuldürler. Müruruzaman hakkında 309 ncu 
maddenin son fıkrası caridir. 

Şirketin müşkilleşmiş olan malî vaziyetinin ıslahı için hisse 
senetlerinin itibari kıymeti beş yüz liradan aşağı indirilebilir. 

MADDE 400. — Hisse senedi şirkete karşı bölünemez. Bir 2. Hisse senetle-
hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar, rinin bölünememesi. 
şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasiyle 
kullanabilirler. Müşterek bir mümessil tâyin etmedikleri tak
dirde şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebliğ hepsi hakkın
da muteber olur. 

Umumi heyet, esas sermaye miktarı aynı kalmak üzere esas 
mukaveleyi değiştirmek suretiyle hisse senetlerini itibari kıy
metleri daha az olan hisse senetlerine bölmek veya itibari kıy
metleri daha yüksek olan hisse senetleri halinde birleştirmek 
salâhiyetini haizdir. Şu kadar ki; hisse senetlerinin birleştiril
mesi her pay sahibinn muvafakatine bağlıdır. 399 ncu madde 
hükmü mahfuzdur. 

A) Hisse 
senetleri. 

itibari kıymeti. 
Umumi olarak. 



II - İmtiyazlı hisse 
senetleri. 

B) İntifa 
seneleri. 

I - İhdası. 

II - Hükümleri. 

c) Devir yasağı. 

D) Sermaye koy
ma borcu. 
I - Şümulü. 

II - Temerrüt. 
' 1. ödemeye 

davet. 

2. Temerrüdün 
hükümleri. 

a) Umumi olarak. 
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MADDE 401. — Esas mukavele ile bâzı nevi hisse senetlerine 

kâr payı veya tasfiye halindeki şirket mevcudunun dağıtılması 
ve sair hususlarda imtiyaz hakları tanınabilir. 

MADDE 402. — Umumi heyet, esas mukavele gereğince 
veya esas mukaveleyi değiştirerek, bedeli itfa olunan payların 
sahipleri, alacaklılar, kurucular veya bunlara benzer bir se
beple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri ihdasına ka
rar verebilir. 

ilk esas mukavelede derpiş edilmiş olmadıkça kurucular 
lehine intifa senetleri ihdas olunamaz. 

intifa senetleri sahipleri, 429 - 432 nci maddelere tâbi bulu
nan bir heyet teşkil ederler. Şu kadar ki; intifa senetlerinin 
ihdası esnasında daha ağır hükümler konmuş olmadıkça bu 
heyet kararlarını mevcudun mutlak ekseriyetiyle verir. 

MADDE 403. — intifa senedi sahiplerine âzalik hakları ve
rilemez; ancak, safi kazanca veya tasfiye neticesine iştirak ya
hut yeni çıkarılacak hisse senetlerini alma hakları tanılabilir. 

MADDE 404. — Aym karşılığı olan hisse senetlerinin şirke
tin tescilinden itibaren iki yıl geçmeden başkalarına devri hü
kümsüzdür. 

MADDE 405. — Pay sahibi, hisse senetlerinin çıkarılması 
sırasında tâyin olunan ve hisse senetlerinin itibari kıymetine 
müsavi veya ondan yüksek olan pay bedelinden fazla bir şey 
ödemeye esas mukavele ile dahi mecbur tutulamaz. 

Pay sahipleri sermaye olarak şirkete verdiklerini geri iste
yemezler; tasfiye payına mütaallik hakları mahfuzdur. 

Hisse senetlerinin devri şirketin muvafakatine bağlı olan 
hallerde esas mukavele hissedarlara esas sermayeye iştirak 
borcundan başka muayyen zamanlarda tekerrür eden ve mev
zuu para olmıyan edalarda bulunmak mükellefiyetini de yük
leyebilir. Bu mükellefiyetlerin mahiyet ve şümulü hisse senet
lerine ve ilmühaberlere yazılır. Bu gibi tâli mükellefiyetler hak
kında esas mukavele ile cezai şart kabul edilebilir. 

MADDE 406. — Payların bedelleri esas mukavelede başka
ca hüküm bulunmadıkça pay sahiplerinden ilân suretiyle istenir. 

MADDE 407. — Sermaye koyma borcunu vaktinde yerine 
getirmiyen pay sahibi ihtara lüzum olmaksızın temerrüt faizi 
ödemekle mükelleftir. 

idare meclisi bundan başka mütemerrit ortağı iştirak taah
hüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından 
mahrum etmeye ve yerine başka ortak almaya ve kendisine ve
rilmiş hisse senedi varsa bunları iptal etmeye salahiyetlidir, ip
tal edilen hisse senetleri ele geçirilemiyorsa iptal kararı 37 nci 
madde yazılı gazetede ve ayrıca esas mukavelenin derpiş ettiği 
şekilde ilân olunur. 
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Esas mukavele ile.pay sahipleri temerrüt halinde cezai şart 

ödemeye mecbur tutulabilirler. 
Şirketin tazminat hakları mahfuzdur. 
MADDE 408. — 407 nci maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarının 

tatbiki için idare meclisi tarafından mütemerrit ortağın 37 nci 
maddede yazılı gazete ile ve esas mukavelenin derpiş ettiği şe
kilde ilân suretiyle bir ay zarfında ödemeye davet ve aksi hal
de haklarından mahrum ve cezai şartın tahsil edileceğinin ihtar 
edilmesi şarttır. 

Nama yazılı hisse senetleri sahiplerine bu davet ve ihtar ta
ahhütlü mektupla yapılır. 

Şirket bilhassa yeni pay sahibinin ödemeleriyle kapanmayan 
açıkların tazminini mütemerrit ortakdan istiyebilir. 

419 ncu madde hükmü mahfuzdur. 
MADDE 409. — Hisse senetleri, hâmiline veya nama yazılı 

olur. 
Esas mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça hisse senetle

rinin nama yazılı olması lâzımdır. *• 
Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hâmile yazı

lı hisse senetleri veya ilmühaberler çıkarılamaz. Bu hükme ay
kırı olarak çıkarılanlar hükümsüzdür. Hüsnüniyet sahiplerinin 
tazminat hakları mahfuzdur. 

MADDE 410. — Esas mukavelede aksine hüküm bulunma
dıkça çıkarılan hisse senetlerinin nev'i değiştirilebilir. Şu ka
dar ki; nama yazılı senetlerin hâmiline yazılı senetlere çevril
mesi için de pay bedelinin tamamen ödenmiş olması şarttır. 

MADDE 411. — Nama yazılı hisse senetleri yerini tutmak 
üzere çıkarılan ilmühaberlerin nama yazılı olması lâzımdır. 
Bunların devri nama yazılı hisse senetlerinin devrine ait hü
kümlere tâbidir. 

Hâmiline yazılı hisse senetleri yerine tanzim olunan nama 
yazılı ilmühaberler ancak alacağın devri hakkındaki hükümle
re göre devrolunabilir. Şu kadar ki; devir şirkete karşı ancak 
ihbar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. 

MADDE 412. — Şirketin tescilinden önce çıkarılan hisse 
senetleri hükümsüzdür; ancak iştirak taahhüdünden doğan mü- 2. 
kellefiyetler baki kalır. 

Tescilden önce hisse senetleri çıkaran kimse, bundan doğan 
zararlardan mesuldür. 

MADDE 413. — Hisse senetlerinin şirketin unvanını, esas 
sermaye miktarını ve tescil tarihini, senedin nevi ve itibari kıy
metini ihtiva etmesi ve şirketin namına imza etmeye salahiyetli 
olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. 
îmza damga veya mühür şeklinde olabileceği gibi matbu dahi 
olabilir. 

Nama yazılı hisse senetlerinin ayrıca sahiplerinin ad Ye soy
adını, ikametgâhını, senet karşılığından ödenmiş olan miktarı 

&; Usul. 
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da ihtiva etmesi şarttır. Bu senetler şirketin pay defterine kay
dolunur. 

MADDE 414. — Bir hisse senedi veya ilmühaber, tedavülü 
mümükn olmıyacak derecede yıpranmış veya bozulmuş olursa, 
esas münderecatı ve ayırdedici alâmetlerinin tereddütsüz anlaşıl
ması kabil bulunduğu takdirde, sahibi masraflarını peşin öde
mek şartiyle şirketten yeni bir senet veya ilmühaber istemek 
hakkını haizdir. 

MADDE 415. — Hâmiline yazılı hisse senetlerinin devri şir
ket ve üçüncü şahıslar hakkında ancak teslim ile hüküm ifade 
eder. 

MADDE 416. — Nama yazılı hisse senetleri, esas mukave
lede aksine hüküm olmadıkça devrolunabilir. 

Devir ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur. Şu ka
dar ki; devir, şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm 
ifade eder. 

MADDE 417. — Şirket, nama yazılı hisse senetleri sahipleri
ni ad, soyad ve adresiyleriyle bir pay defterine kaydeder. 

Hisse senedinin yukarıki maddeye uygun olarak devredildiği 
ispat edilmedikçe devralan pay defterine yazılamaz. 

îdare meclisi, kaydın yapıldığını hisse senedine işaret eder. 
Şirkete karşı ancak pay defterinde kayıtlı bulunan kimse 

ortak sıfatını haizdir. 
MADDE 418. — Şirket, devir keyfiyetini esas mukavelede 

derpiş olunan sebeplerden dolayı pay defterine kayıttan imtina 
edebilir. 

Sebep gösterilmeksizin dahi kayıttan imtina olunabileceği 
şartının esas mukaveleye konması caizdir. 

Hisse senedi karşılığının tamamen ödenmemiş olması halin
de şirket teminat talep ve teminat gösterilmediği takdirde ka
yıttan imtina edebilir. 

Hisse senetleri, miras, karı - koca mallarının idaresine ait hü
kümler veya cebrî icra yoliyle iktisabedilmiş ise teminat istene-
miyeceği gibi kayıttan imtina olunamaz. Şu kadar ki; idare 
meclisi azaları veya ortaklar bu hisseleri borsa rayici, bulunma
dığı takdirde kayıt için müracaat tarihindeki hakiki değeri üze
rinden almaya taliboldukları takdirde kayıttan imtina oluna
bilir. 

MADDE 419. — Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı 
bir hisse senedini iktisabeden kimse, pay defterine kaydedil
mekle şirkete karşı geri kalan bedeli ödemek ve varsa tâli borç
ları yerine getirmekle mükellef olur. 

Şirketin kurulması veya esas sermayenin artırılması esna
sında iştirak taahhüdünde bulunan kimse hisse senedini başka
sına devrettiği takdirde bedelin henüz ödenmemiş olan kısmı 
kendisinden istenemez; meğer ki, şirketin kuruluşu veya esas 
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sermayenin artırılması tarihlerinden itibaren iki yıl içinde şir
ket iflâs etmiş ve hisse senedini iktisabeden kimse paydan do
ğan haklardan mahrum edilmiş olsun. 

Hisse senedini devreden kimse ikinci fıkra hükmüne tâbi de
ğilse, iktisabedenin pay defterine kaydedilmesiyle borçların
dan kurtulmuş olur. 

ALTINCI KISIM 
Tahviller 

MADDE 420. — Anonim şirketlerin ödünç para bulmak 
için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkar
dıkları borç senetlerine (tahvil) denir. 

MADDE 421. — Çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen 
alınmadıkça ikramiyeli veya ikramiyesiz yenileri çıkarılamaz. 

A) Tarifi. 

B) Tahvil 
çıkarma. 

I - Şartlar. 
1. İkinci çıkarma. 

MADDE 422. — Anonim şirketlerin çıkaracakları tahviller, 2. En çok miktar 
esas sermayenin ödenen ve tasdik olunmuş son bilançoya göre 
mevcudiyeti anlaşılan miktarım aşamaz. 

MADDE 423. — Esas mukavele, tahviller çıkarılmasına mü
sait bulunsa bile, bu hususta umumi heyet tarafından karar ve
rilmesi lâzımdır. Bu kararın muteber olması için 388 nci madde
nin ikinci fıkrasındaki müzakere nisabının ve son fıkrasındaki 
ekseriyetin vücudu şarttır. Umumi heyetçe verilen karar, tescil 
ve ilân edilmedikçe infaz edilemez. 

S. Umumi heyet 
karan. 

MADDE 424. — Tahviller, halk tarafından satınalınmaları 
taahhüdolunmak suretiyle çıkarıldığı'takdirde; umumi heyetin 
yukarıki madde gereğince vereceği karar, aşağıdaki maddede 
yazılı izahnameye bağlanarak 299 ncu maddede zikrolunan me
rasimin yapılması için vazifeli mahkemeye verilir. 

MADDE 425. — Tahvil çıkarmak için halka müracaat etmek 
istiyen idare meclisi, aşağıdaki cihetleri ihtiva eden bir izahna-
me neşrine mecburdur : 

1. Şirketin unvanı, mevzuu, merkez ve müddetini; 
2. Esas sermayenin miktarını; 
3. Esas mukavele tarihini ve bunda değişiklikler yapılmış

sa bunların da tarihiyle ilân edildikleri tarihleri; 
4. Şirketçe tasdik edilmiş son bilançoya göre şirketin du

rumunu; 
5. Çıkarılmış ve çıkarılacak tahvillerin itibari kıymetleri

nin tutarım ve bu kıymetlerin şirkete ödeme suretini ve her tah
vilin itibari kıymetiyle verilecek faizinin miktarını, nama yazılı 
veya hâmiline aidolduğunu ve tahvllerin itfa sureti ve zamanım; 

6. Tahvil çıkarılmasına dair umumi heyet kararının tescil 
ve ilân tarihini; 

7. Şirketin menkul veya gayrimenkulleri, evvelce çıkarılan 

IL - Satınalma 
taahhütleri. 

1. Mahkemenin 
tasdiki. 

2. tzahname. 



— 84 — 

5. 

III 

Taahhüdün 
şekli. 

- Tahvillerin 
şekli. 

IV-Tahvil 
defteri. 

C) Tahvil sahip
lerinin umumi 

heyeti. 
I - Toplantıya 

davet. 

II - Umumi heye
tin salâhiyetleri. 

III - Ekseriyet. 

tahvillerden veya diğer bir sebepten dolayı rehnedilmiş veya
hut teminat gösterilmişse bu cihetleri. 

Bu izahnamenin tahvillerin tedavül mevkiine çıkarılmasın
dan en az on beş gün önce neşir ve ilân edilmesi lâzımdır. 

MADDE 426. — Tahvillerin satmalmması taahhüdü yukari-
ki maddede anılan izahnameyi ihtiva eden ve iki nüshadan iba
ret varaka üzerine yazılıp imzalanmak suretiyle yapılır. 

MADDE 427. — Tahvillere izahnamede zikri gereken husus
lardan başka tahvillerin ana sermaye ve faizlerinin ödeme şart
ları ve varsa itfa plânı yazılmak lâzımdır. 

Tahvillerin şirket namına imza etmeye salahiyetli olanlar
dan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır, imza, dam
ga veya mühür şeklinde olabileceği gibi matbu dahi olabilir. 

MADDE 428. — Tahvil çıkarıldığı takdirde şirketçe nama 
yazılı tahvillerin kaydına mahsus bir defter tutulur. 

MADDE 429. — îdare meclisi veya murakıpler, tahvil sahip
lerini umumi heyet halinde icabında toplantıya davet edebilir
ler. Tedavülde bulunan tahvillerin bedelleri tutarının beşte biri
ne sahibolanların talebi halinde de umumi heyeti toplantıya da
vete mecburdurlar. Tahvil sahiplerinin toplantıya daveti, ve 
toplanma talebinde bulunanların ihtiyaç halinde mahkemeden 
izin alma salâhiyetleri şirket umumi heyetinin toplantıya daveti 
hakkındaki hükümlere tâbidir. 

MADDE 430. — Tahvil sahiplerinin umumi heyeti aşağıdaki 
hususlar hakkında müzakere yapıp karar vermek salâhiyetim 
haizdir : 

1. Tahvil sahiplerine ait hususi teminatın, azaltılması veya 
kaldırılması; 

2. Faiz vâdelerinden bir veya birkaçının uzatılması, faiz 
miktarının indirilmesi veya Ödeme şartlarının değiştirilmesi; 

3. itfa müddetinin uzatılması ve itfa şartlarının değişti
rilmesi; 

4. Tahvil sahiplerinin alacaklarına mukabil hisse senedi 
almalarının kabul edilmesi: 

5. Yukarıki hususların icrasına ve gayrimenkul teminatın 
azaltılmasına veya kaldırılmasına dair muamelelerde tahvil sa
hiplerini temsil etmek üzere bir veya mütaaddit temsilci tâyini. 

MADDE 431. — Yukarıki maddenin 1, 2, 3 ve 4 sayılı bent
lerinde yazılı hususlara ait kararların bütün tahvil sahipleri 
hakkında muteber olması için tedavülde bulunan tahvillerin üç
te ikisini temsil eden tahvil sahiplerinin reyi şarttır. 

5 nci bentte bahsolunan temsilcinin tâyini için, mezkûr tah
villerin yarısını temsil eden tahvil sahiplerinin reyi kâfidir. 
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MADDE 432. — Tahvil sahipleri umumi heyetinin toplantı

sından önce, idare meclisi tedavülde bulunan tahvillerin bir cet
velini yaparak tahvil sahiplerinin görebilecekleri bir yere asar. 

MADDE 433. — Bu kısımda yazılı hükümlere aykırı hare
kette bulunan idare meclisi azaları, ilgililere karşı 336 ve sonra
ki maddeler hükümlerince mesuldürler. 

YEDİNCİ KISIM 
Anonim şirketlerin infisahı ve tasfiyesi 

MADDE 434. — Anonim şirketler şu sebeplerden biri ile 
münfesih olur : 

1. Akdolundukları müddetin sona ermesi; 
2. Şirket maksadının husulü veya husulünün imkânsızlığı; 
3. Şirket sermayesinin 324 ncü madde gereğince üçte ikisi

nin zıyaı; 
4. Pay sahiplerinin beş kişiden aşağıya düşmesi; 
5. Şirket alacaklılarının 436 ncı maddeye göre talepte bu

lunması, 
6. Esas mukavelede bir fesih sebebi tâyin edilmiş ise onun 

tahakkuku; 
7. Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi; 
8. Şirketin iflâsına karar verilmiş olması; 
9. 388 nci maddenin 2 nci ve 6 ncı fıkralarına uygun olarak 

umumi heyetçe feshe karar verilmiş olması. 
274 ncü madde ile 299 ncu maddenin son iki fıkrası hüküm

leri mahfuzdur. 
MADDE 435. — Şirketin tescilinden sonra hakiki pay sa

hiplerinin sayısı beşten aşağıya düşer veya şirketin kanunen lü
zumlu organlarından biri mevcudolmaz yahut umumi heyet top-
lanamazsa, pay sahiplerinden veya şirket alacaklılarından biri
nin yahut Ticaret Vekâletinin talebi üzerine, mahkeme şirketin 
durumunu kanuna uygun hale ifrağ için münasip bir müddet 
tâyin eder ve buna rağmen durum düzeltilmezse şirketin feshi
ne karar verir. 

Dâvanın açılmasını mütaakıp mahkeme, taraflardan birinin 
talebi üzerine lüzumlu tetbirleri alabilir. 

MADDE 436. — Şirketin alacaklıları esas sermayenin üçte 
ikisini kaybeden şirketin feshini dâva edebilirler. Ancak, dava
cının alacağına karşı muteber teminat gösterilmesi halinde fesih 
kararı verilmez. 

MADDE 437. — İflâs halinde tasfiye iflâs idaresi tarafın-
dan İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yapılır. Şirket or
ganları temsil salâhiyetlerini ancak şirketin iflâs idaresi tara
fından temsil edilmediği hususlar için muhafaza ederler. 

IV-Cetvel 

D) tdare meclisi 
âzalarının 
mesuliyeti. 

A) İnfisah. 
I - Sebepleri. 

1. Umumi olarak. 

2. Hususi haller. 
a) Pay sahipleri 
sayısının düşmesi 
veya organların 

eksikliği. 

b) Esas sermaye
nin üçte ikisinin 

kaybı. 

c) İflâs. 
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II - Hükümleri. 

1. Tescil ve ilân. 

2. Tasfiye hali. 

III - Şirket organ
larının durumu. 

B) Tasfiye. 
I - Tasfiye 
memurları. 
1. Tâyin. 

2. Azil. 

3. Aktifleri sat-
ma salâhiyeti. 

II - Tasfiye işleri. 
1. İlk envanter 

ve bilanço. 

MADDE 438. — İnfisah iflâstan başka bir sebepten ileri 
gelmişse idare meclisince ticaret siciline tescil ve en çok birer 
hafta fasıla ile üç defa ilân ettirilir, ilâna şirket alacaklılarının 
vesikalariyle beraber bir yıl içinde müracaat etmeleri lüzumu 
yazılır. Bu müddetin başlangıcı, üçüncü ilân tarihidir. 

MADDE 439. — Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi, bir 
limitet şirket şekline çevrilmesi veya bir âmme hükmi şahsı ta
rafından devralınması halleri haricolmak üzere, infisah eden 
şirket tasfiye haline girer. 

Tasfiye haline giren şirket, pay sahipleriyle olan münasebet
lerinde dahi, tasfiye sonuna kadar ve ehliyeti, 232 nci madde 
hükmü mahfuz olmak kaydiyle, tasfiye gayesiyle mahdudolarak 
hükmi şahsiyetini muhafaza ve ticaret unvanını (tasfiye halin
de) ibaresini ilâve suretiyle kullanmakta devam eder. 

MADDE 440. — Şirket tasfiye haline girince organların va
zife ve salâhiyefleri, tasfiyenin yapılabilmesi için zaruri olan 
ve fakat mahiyetleri icabı tasfiye memurlarınca yapılamıyan 
muamelelere inhisar eder. 

Tasfiye işlerinin icaplarından olan hususlar hakkında, karar 
vermek üzere umumi heyet tasfiye memurları tarafından, top
lantıya davet edilir. 

MADDE 441. — Esas. mukavele veya umumi heyet kara-
riyle ayrıca tasfiye memuru tâyin edilmedikçe tasfiye işleri, 
idare meclisi tarafından yapılır. Tasfiye ile vazifelendirilen 
kimseler esas mukavele veya tâyin kararında aksi derpiş edil
miş olmadıkça mûtat bir ücrete hak kazanırlar. 

idare meclisi tasfiye memurlarını ticaret süciline tescil ve 
ilân ettirir. Tasfiye işlerinin idare meclisince yapılması halin
de dahi bu hüküm tatbik olunur. 

MADDE 442. — Esas mukavele veya umumi heyet karariyle 
tâyin edilmiş olan tasfiye memurları yahut bu vazifeyi ifa eden 
idare meclisi âzası umumi heyet tarafından her zaman azil ve 
yerlerine yenileri tâyin olunabilir. 

Pay sahiplerinden birinin talebiyle mahkeme dahi haklı se
bepler dolayısiyle tasfiyeye memur kimseleri azil ve yerlerine 
yenilerini tâyin edebilir. Bunlar kendilerini tescil ve ilân et
tirirler. 

MADDE 443. — Umumi heyet aksine karar vermiş olmadık
ça tasfiye memurları şirketin aktiflerini pazarlık suretiyle de 
satabilirler. 

Aktiflerin toptan satılabilmesi için umumi heyetin kararı 
lâzımdır. Bu karar hakkında 388 nci maddenin 3 ncü ve sonraki 
fıkraları tatbik olunur. 

MADDE 444. — Tasfiye memurları vazifelerine başlar baş
lamaz şirketin, tasfiyenin başlangıcındaki hal ve durumunu 
inceliyerek buna göre envanter defterleriyle bilançosunu tan
dım ©der ve umumi heyetin tasdikine sunarlar. 
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226 nci madde ile kollektif şirket tasfiye işlerini gören kim

selere tevdi olunan vazifeler, anonim şirketlerin tasfiyesinde 
idare meclisince yapılır. 

MADDE 445. — Alacaklı oldukları şirket defterleri veya di
ğer vesikalar münderecatmdan anlaşılan ve ikametgâhları bi
linen şahıslar taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar 37 nci mad
dede yazılı gazetede ve aynı zamanda esas mukavele ile muay
yen şekilde ilân suretiyle şirketin infisahından haberdar ve ala
caklarım beyana davet edilirler. 

Alacaklı oldukları malûm olanlar beyanda bulunmazlarsa 
alacaklarının tutarı notere tevdi olunur. 

Şirketin henüz muaccel olmıyan borçlariyle münazaalı bu
lunan borçlarına tekabül edecek bir para dahi kezalik notere 
tevdi olunur; meğer ki, bu gibi borçlar kâfi bir teminat ile kar
şılanmış veya şirket mevcudunun ortaklar arasında taksimi bu 
borçların ödenmesine talik edilmiş olsun. 

Yukarıki fıkralarda yazılı hükümlere aykırı hareket eden 
tasfiye memurları haksız olarak ödedikleri paralardan dolayı 
224 ncü madde hükmünce mesuldürler. 

MADDE 446. — Tasfiye memurları; şirketin cari muamele
lerini tamamlamak, pay bedellerinin henüz ödenmemiş olan kı
sımlarını icabı halinde tahsil etmek, aktifleri paraya çevirmek ve 
şirket borçlarının ilk tasfiye bilançosundan ve alacaklıların da
veti neticesinde anlaşılan vaziyete göre şirket mevcudundan 
fazla olmadığı taayyün etmiş ise bu borçları ödemekle mükel
leftirler. 

Şirket borçlarının şirket mevcudundan fazla olması halinde 
tasfiye memurları keyfiyeti derhal mahkemeye bildirirler; mah
keme iflâsın açılmasına karar verir. 

Tasfiye memurları tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl 
sonu için ara bilançoları ve tasfiye sonunda son ve katî bir bi
lanço tanzim ederek umumi heyete tevdi ederler. 

MADDE 447. — Tasfiye halinde bulunan şirketin borçları 
ödendikten sonra kalan mevcudu, esas mukavelede aksine bir 
hüküm olmadıkça, pay sahipleri arasında ödedikleri sermayeler 
ve paylara bağlı olan imtiyaz hakları nispetinde dağıtılır. 

Alacaklıları üçüncü defa davetten itibaren bir yıl geçmedik
çe kalan mevcut dağıtılamaz. Şu kadar ki; hal ve duruma göre 
alacaklılar için bir tehlike mevcudolmadığı takdirde mahkeme 
bir yıl geçmeden dahi dağıtmaya izin verebilir. 

Esas mukavelede ve umumi heyet kararında aksine hüküm 
bulunmadıkça dağıtma para olarak yapılır. 

MADDE 448. — Tasfiyenin sonunda evrak ve defterlerin 
saklanması hakkında 68 nci madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 449. — Tasfiyenin sona ermesi üzerine şirkete ait 
ticaret unvanının sicilden terkini tasfiye memurları tarafından 
sicil memurluğundan talebolunur. işbu talep üzerine terkin 
keyfiyeti tescil ve ilân olunur. 

2. AlacakUlann 
daveti ve 
himayesi. 

3. Diğer işler. 

4. Tasfiye neti
cesi dağıtma. 

5. Defterlerin 
saklanması. 

III - Şirket unva
nının silcilden 

terkini. 
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tV - Tatbik olun* 

cah diğer hü 
kümler, 

C) Tasfiyem 
infisah. 

I - Birleşme, 
1. Devralma. 

9. 7§ni şirket 
kurulmasa 

MADDE 450. — Yukanki hususi hükümler mahfuz kalmak 
üzere 207 nci maddenin 3 ncü fıkrasiyle 212 nci maddenin 
3 ncü fıkrası ve 217 - 221, 224 •• 227, 231, 232, 235, 236, 238 ve 240 
nci maddeler hükümleri anonim şirketler hakkmda da tatbik 
olunur. 

Kollektif şirketlerin tasfiyesinde ortaklarm ittifakla vere
cekleri kararlar anonim şirketlerde umumi heyetin riayetle mü
kellef bulunduğu 372 ve 378 nci maddelerde muayyen nisap ve 
ekseriyet hükümlerine tâbidir. 

MADDE 451. — Bir anonim şirket diğer bir anonim şirket 
tarafından bütün aktif ve pasifleriyle devralınmak suretiyle in
fisah ederse aşağıdaki hükümler tatbik olunur : 

1. Devralan şirketin idare meclisi infisah eden şirketin ala
caklılarını tasfiye hakkındaki hükümlere göre davet eder; 

2. İnfisah eden şirketin malları, borçları tediye veya temin 
edilinceye kadar ayrı olarak ve devralan şirket tarafından ida
re olunur; 

3. Devralan şirketin idare meclisi azaları, alacaklılara kar
şı infisah eden şirket mallarının ayrı olarak idaresini temin hu
susunda şahsan ve müteselsilen mesuldürler; 

4. Malların ayrı olarak idare edildiği müddet içinde infi
sah eden şirkete karşı açılacak dâvalarda salahiyetli mahkeme
nin salâhiyeti bakidir; 

5. İnfisah eden şirketin alacaklılariyle devralan şirket ala
caklıları arasındaki münasebetlerde devralman ve ayrı idareye 
tâbi olan mallar aynı müddet içinde infisah eden şirketin mal
ları sayılır; devralan şirketin iflâsında bu mallar ayrı bir ma
sa teşkil eder ve icabediyorsa münhasıran infisah eden şirket 
borçlarının ödenmesinde kullanılır; 

6. Her iki şirket malları, ancak infisah eden bir anonim 
şirket mevcudunun pay sahiplerine dağıtılması caiz olduğu an
da birleştirilebilir; 

7. Şirketin infisahı, ticaret siciline tescil olunur. Şirket 
borçları tediye veya temin edildikten sonra ticaret sicilinden in
fisaha ait kayıt silinir ve keyfiyet ilân olunur; 

8. İnfisahın tescilinden sonra devralan şirketçe infasih eden 
şirketin pay sahiplerine karşılık olarak verilecek hisse senet
leri, birleşme mukavelesi hükümlerine göre kendilerine teslim 
olunur. 

MADDE 452. — Birden çok anonim şirketin malları yeni 
kurulacak bir anonim şirket tarafından devralınabilir; o suret
le ki adı geçen şirketlerin malları tasfiye edilmeksizin yeni şir
kete geçer. Böyle bir birleşme hakkında anonim şirketlerin ku
rulmasına ve bir anonim şirketin diğer bir anonim şirket tara
fından devralınmasrna dair olan hükümler tatbik olunur. .-

Ayrıca aşağıdaki hükümler dahi caridir : 
1. Şirketler imzaları noterce tasdikli birleşme mukavelesin

de; birleştiklerini, yeni anonim şirketin esas mukavelesini tan
zim ettiklerini, bütün hisselerin taahhüdolundugunu, mevcut 
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şirketlerin mallarını sermaye olarak yeni şirkete koyduklarını 
ve yeni şirketin lüzumlu organlarını tâyin ettiklerini tesbit eder
ler; 

2. Birleşme mukavelesi birleşen şirketlerden her birinin 
umumi heyeti tarafından tasdik olunur; 

3. Tasdik karariyle tekemmül eden yeni şirket esas muka
velesi üzerine mütaakıp kuruluş merasimi ikmal edilerek keyfi
yet tescil ve ilân olunur; 

4. Tescilden sonra eski şirketlerin hisse senetleri karşılığın
da birleşme mukavelesi gereğince yeni şirketin hisse senetleri 
verilir. 

MADDE 453. — Bir anonim şirket aktif ve pasifleriyle bir
likte sermayesi paylara bölümnüş bir komandit şirket tarafın
dan devralınmak suretiyle infisah ederse, devralan komandit 
şirketin komandite azaları, infisah eden anonim şirket borçla
rından şahsan ve müteselsilen mesul olurlar. 

Diğer hususlarda bir anonim şirketin diğer bir anonim şir
ket tarafından devralınması hakkındaki hükümler tatbik olu
nur. 

MADDE 454. — Bir anonim şirketin malları devlet, vilâyet, 
belediye gibi bir âmme hükmi şahsiyeti tarafından devrahnır-
sa, şirketin umumi heyeti tasfiye yapılmamasına karar verebi
lir. 

Bu karar, infisah hakkındaki hükümlere göre verilir ve tes
cil ve ilân ettirilir. 

Tescil ile şirketin mal ve borçları âmme hükmi şahsına inti
kal etmiş olur ve ticaret sicilinden şirketin unvanı silinir ve 
keyfiyet ilân olunur. 

SEKİZÎNCÎ KISIM 
Anonim şirketin hesapları 

MADDE 455. — Her pay sahibi, kanun ve esas mukavele 
hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılmaya tahsis olunan 
safi kazanca, payı nispetinde iştirak hakkmı haizdir. Şirketin 
infisahı halinde her pay sahibi infisah eden şirket mallarının 
kullanılması hakkında esas mukavelede başkaca bir hüküm 
olmadığı takdirde, tasfiye neticesine payı nispetinde iştirak 
hakkmı haizdir. 

Esas mukavelede hisse senetlerinin bâzı nevilerine tanınan 
imtiyaz haklariyle kuruculara ve sair kimselere tanınan hususi 
menfaatlar mahfuzdur. 

MADDE 456. — Esas mukavelede aksine bir hüküm yoksa 
kazanç ve tasfiye payları esas sermayeye mahsuben ortağın 
şirkete yaptığı ödemelerle mütenasiben hesap ve tesbit olunur. 

MADDE 457. — Safi kazanç, yıllık bilançoya göre hesap 
ve tesbit olunur. 

Aşağıdaki maddelerde yazılı hususi hükümler mahfuz kal-

3. Sermayesi pay
lara bölünmüş bir 
komandit şirket 

tarafından 
devralınma. 

II • Bir âmme hük
mi şahsiyeti 
tarafından 
devralınma. 

A) Kazanç ve 
tasfiye payı. 

I - Umumi olarak. 

II-Hesap tartı. 

B) Envanter ve 
bilanço. 

I - Umumi olardk. 
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77 - Gizli yedek 
akçe. 

III - Münferit ak
tif ve pasifler. 
1. Masraflar. 

2. Devamlı 
tesisat. 

3. Stok ve sair 
mallar. 

4. Kıymetli 
evrak. 

mak üzere yıllık envanter ve bilanço, ticari defterler bölümün
deki hükümler gereğince tanzim olunur. 

MADDE 458. — Şirket işlerinin devamlı inkişafını veya
hut mümkün mertebe istikrarlı kâr payları dağıtılmasını te
min bakımından münasip ve faydalı olduğu takdirde, aktifle
rin bilanço günündeki kıymetlerinden daha aşağı bir kıymetle 
bilançoya konması şeklinde veya başka suretle gizli yedek akçe 
ayrılması caizdir. 

îdare meclisi, gizli yedek akçe ve sarf yerleri hakkında mu-
rakıplere malûmat vermekle mükelleftir. 

MADDE 459. — Kuruluş, teşkilât ve idare masrafları kâr 
ve zarar hesabında masraf olarak gösterilir. Şu kadar ki; ilk 
tesisat veya işletmenin sonradan genişletilmesi veya işletme
nin değiştirilmesi için esas mukavele yahut umumi heyet ka
rarlarında derpiş olunan teşkilât masrafları, Damga Resmi tu
tarları, en çok beş yılhk bir zamana bölünebilir. Bu suretle her 
yıla aidolan miktar o yılın kâr ve zarar hesabında masraf ola
rak gösterilir. 

MADDE 460. — Gayrimenkuller, binalar, enerji santralleri, 
makineler, nakil vasıtaları, alât ve edevat ve mobilya gibi de
vamlı surette işletmede kullanılan tesisler halin icabına göre 
münasibolan tenzilât yapıldıktan sonra en "azla maliyet değer
leri üzerinden bilançoya geçirilir. 

Haklar, imtiyazlar, ihtira beratları, hususi imal ve istihsal 
usulleri, ruhsatnameler, markalar ve bunlara benzer sair kıy
metler hakkında dahi aynı hüküm caridir. 

Tenzilât, pasif tablosunda itfa ve yenileme akçeleri teşkili 
suretiyle de yapılabilir. 

Tesisat sigorta edilmişse bilanço kıymetleri yanma sigorta 
kıymetleri de yazılır. 

MADDE 461. — Hammaddeler, işlenmiş ve yarı işlenmiş 
eşya, emtia ve satılık diğer mallar en fazla maliyet değerleri 
üzerinden bilançoya geçirilebilir. 

Bununla beraber bu malların maliyet değeri bilançonun tan
zimi zamanında cari fiyattan fazla ise bunlar bilançoya en faz
la cari değer üzerinden geçirilebilir. 

MADDE 462. — Borsa rayici bulunan kıymetli evrak, en çok 
bilanço gününden bir ay evveline ait müddet içindeki ortalama 
rayiçleriyle bilançoya geçirilebilir. Yabancı borsalarda muame
le gören kıymetli evrakın rayici söz konusu olan hallerde, bun
ların bedellerinin transferindeki güçlükler dahi hesaba katılır. 

Borsada rayici olmıyan kıymetli evrak, faiz, temettü gibi ge
lirler ve kıymetlerindeki her hangi bir azalma nazara alınmak 
suretiyle ve maliyet kıymetlerini geçmemek üzere bilançoya 
kaydolunur. 
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MADDE 463. — Esas sermaye ile yedek akçe, itfa, yenile

me, yardım ve hayır işleri ve benzeri cihetlere ayrılmış muhte
lif akçeler pasif tablosuna yazılır. 

Esas sermayenin henüz ödenmemiş olan kısmı, aktif tablo
suna ayrı olarak geçirilir. 

MADDE 464. — Şirket tarafından çıkarılan tahviller, itfa 
değerleri üzerinden bir tek rakam olarak pasif tablosuna geçi
rilir. 

Çıkarma fiyatiyle itfa bedeli arasında şirket lehindeki fark 
aktif tablosuna geçebilirse de bu fark en geç tahvillerin vâde 
gününe kadar yıllık indirmelerle amorti edilir. 

Tahviller her yıl eşit miktarda ve kur'a suretiyle itfa olu
nacaksa, itfa sırasmda itibari kıymetinden fazla ikramiye öde
necek olduğu takdirde bu ikramiyeler ancak tahvillerin muac-
celiyet kesbettikleri hesap yılındaki hesabm pasifine geçirile
bilir. 

MADDE 465. — Kefaletten, ve garanti taahhütlerinden do
ğan mükellefiyetler ve üçüncü şahıs lehine tesis olunan rehin
ler, bilançoda veya ilâvesinde birer kalem olarak ayrı ayrı gös
terilir. 

Bunlardan veya ileride yerine getirilecek teslim veya tesel
lüm mükellefiyetlerinden veyahut bunlara benzer taahhütler
den doğması muhtemel zararlara karşılık olmak üzere bilanço
ya yedek akçe konur. 

MADDE 466. — Her yıl safi kârın yirmide birinin ödenmiş 
esas sermayenin beşte birini buluncaya kadar umumi yedek ak
çe olarak ayrılması mecburidir. 

Kanuni haddini bulduktan sonra dahi bu akçeye aşağıdaki 
paralar eklenir: 

1. Hisse senetlerinin çıkarılmasında, çıkarma masrafları 
indirildikten sonra, itibari kıymetten fazla olarak elde edilen 
hasılatın itfalara veya yardım ve hayır işlerine sarf edihniyen 
kısmı; 

2. îptal edilen hisse senetlerinin bedellerine mahsuben ya
pılan ödemelerin, bunların yerine çıkarılan senetlerden elde edi
len hâsılat noksanı kapatıldıktan sonra, artan kısmı; 

3. Safi kârdan, birinci fıkrada yazılı yedek akçeden başka 
pay sahipleri için % 5 kâr payı ayrıldıktan sonra, pay sahiple
riyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştı
rılmış olan kısmın onda biri; 

Umumi yedek akçe esas sermayenin yarısını geçmedikçe, 
münhasıran ziyanların kapatılmasına yahut işlerin iyi gitmedi
ği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye ve
ya neticelerini hafifletmeye elverişli tedbirler alınması için sarf 
olunabilir. 

îkinci fıkranın 3 numaralı bendi ve üçüncü fıkra hükümle
ri, gayesi esas itibariyle başka işletmelere iştirakten ibaret olan 
«Holding» şirketleri hakkında cari değildir. 

5. Esas sermaye 
ve hususi akçeler. 

6. Çıkarılan 
tahviller. 

7. Diğer 
taahhütler. 

C) Yedek 
akçeler. 

I - Kanuni yedek 
akçe. 



/ / - İhtiyari yedek 
akçe. 

i. Umumi olarak. 

. Müstahdem ve 
işçiler lehine 

yardım akçesi. 

III'Kâr pay* iU 
yedek akçeler ara-
andaki münasebet. 

D) Kâr payı, Ka
tırlık devresi faizi 

ve sair kazanç 
payları. 

I - Kâr pay%. 

II-Hazırlık dev
resi faizi. 
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Hususi kanunlara tâbi olan anonim şirketlerin yedek akçe

leri hakkındaki hükümler mahfuzdur. 
MADDE 467. — Yedek akçeye safi kârın yirmide birinden 

fazla bir meblâğın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş olan esas 
sermayenin beşte birini aşabileceği hakkında esas mukaveleye 
hüküm konabilir. 

Esas mukavele ile başkaca akçe ayrılması derpiş ve bunların 
tahsis ve sarf suretleri tesbit olunabilir. 

MADDE 468. — Esas mukavelede şirketin müstahdem ve 
işçileri için yardım sandıkları ve sair yardım teşkilâtı kurulması 
ve idamesi maksadiyle akçe ayrılması derpiş olunabilir. 

Yardım maksadına tahsis olunan para ve diğer mallar, şir
ket mallarından ayrılarak bunlarla Medeni Kanun hükümleri 
dairesinde bir tesis meydana getirilir. \ 

Tesis senedinde, tesis mallarının şirkete karşı bir alacaktan 
ibaret olacağı tasrih olunabilir. 

Şirketten almandan başka müstahdem veya işçilerden de 
aidat alınmışsa, hizmet münasebetinin sonunda tesis şartlarına 
göre bu akçeden faydalanmadıkları takdirde müstahdem ve işçi
lere hiç değilse ödedikleri meblâğlar ödeme tarihlerinden itiba
ren % 5 faiziyle birlikte geriverilir. 

MADDE 469. — Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve 
esas mukavele hükmünce ayrılması gerekli diğer paralar safi 
kârdan ayrılmadıkça kâr payı dağıtılamaz. 

Şirketin devamlı inkişafı veya mümkün mertebe istikrarlı 
kâr paylarının dağıtılmasını temin bakımmdan münasip ve fay
dalı olduğu takdirde umumi heyet kâr payının tesbiti sırasında 
kanun ve esas mukavelede zikredilenlerden başka yedek akçeler 
ayrılmasına ve yedek akçelerin kanun ve esas mukavele ile mu
ayyen haddinin artırılmasına karar verebilir. 

Esas mukavelede hüküm olmasa bile umumi heyet, şirket 
müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve sair yardım 
teşkilâtı kurulması ve idamesi maksadiyle veya diğer yardım 
maksatlarına hadim olmak üzere, safi kârdan aidat tefrik ede
bilir; bu aidat esas mukavele ile muayyen yardım akçeleri hak
kındaki hükümlere tâbidir. 

MADDE 470. — Esas sermaye için faiz ödenemez. 
Kâr payı ancak.safi kârdan ve bu gaye için ayrılan 

akçelerden dağıtılabilir. 
yedek 

MADDE 471. — İşletmenin tam bir şekilde faaliyete başla
masına kadar geçecek olan hazırlık devresi için pay sahiplerine, 
tesisat hesabına geçirilmek üzere muayyen bir faiz ödenmesi 
esas mukavelede şart kılınabilir. Esas mukavele bu devre ile 
mahdudolmak üzere faiz ödemelerinin en geç n« zamana kadar 
divanı •daceğini d« tâyin #d#r. 



— 98 — 
İşletme yeni hisse senetlerinin çıkarılması suretiyle genişle

tilecek olursa esas sermayenin artırılmasına dair olan kararda 
yeni pay sahiplerine, tesisat hesabına geçirilmek üzere muayyen 
bir müddetle ve en geç yeni tesisatın işletmeye başlandığı güne 
kadar faiz ödenmesi kabul olunabilir. 

MADDE 472. — idare meclisi âzalarının kazanç payları, sa
dece safi kârdan ve ancak kanuni yedek akçe için muayyen para 
ayrıldıktan ve pay sahiplerine yüzde dört nispetinde veya esas 
mukavele ile muayyen daha yüksek bir nispette bir kâr payı da
ğıtıldıktan sonra verilebilir. 

MADDE 473. — Haksız yere ve kötü niyetle kâr payı ve ha
zırlık devresi faizi alan pay sahipleri, bunları gerivermekle mü
kelleftirler. îdare meclisi âzalarının kazanç payları hakkında da 
aym hüküm tatbik olunur. 

Geri alma hakkı, paranın alındığı tarihten itibaren beş yıl 
sonra müruruzamana uğrar. 

MADDE 474. — Şirketin iflâsı halinde idare meclisi azaları 
şirket alacaklılarına karşı, iflâsın açılmasından önceki son üç 
yıl içinde kazanç payı veya başka bir nam altında hizmetlerine 
karşılık olarak aldıkları ve fakat münasip ücreti aşan ve bilan
ço münasip bir ücret miktarına göre tedbirli bir tarzda tanzim 
edilmiş olduğu takdirde, ödenmemeleri gereken paraları geri
vermekle mükelleftirler. 

Sebepsiz iktisap hakkındaki hükümler gereğince istirdadı 
mümkün olmıyan paralarm geriverilmesi mükellefiyeti yoktur. 

Mahkeme, halin bütün icaplarını göz önünde bulundurarak 
takdir hakkını kullanır. 

Beşinci Fasıl 
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket 

MADDE 475. — Sermayesi paylara bölünmüş komandit şir
ket, sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya bir
kaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket, diğerleri bir 
anonim şirket ortağı gibi mesul olan şirkettir. Sermaye, payla
ra bölünmeksizin sadece birden çok komanditerin iştirak nis
petlerini göstermek maksadiyle kısımlara ayrılmış bulunuyorsa 
âdi komandit şirket hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 476. — Komanditelerin gerek birbirleriyle gerekse 
komanditerlerin heyeti umumiyesi ve üçüncü şahıslarla olan hu
kuki münasebetleri ve bilhassa şirketi idare ve temsil vazife ve 
salâhiyetleri ve şirketten çekilmeleri, komandit şirketlerdeki 
hükümlere tâbidir. 

Birinci fıkrada gösterilen hususların dışında, aksine hüküm 
olmadıkça, anonim şirket hükümleri tatbik olunur. 

III - Kazanç 
paylan. 

E) İstirdat 
hakkı. 

I-Kötü niyet 
halinde. 

II - Şirketin iflâsı 
halinde. 

A) Tarifi. 

B) Tatbik olu
nacak hükümler. 
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C) Kuruluş. 

I - Esas mukavele. 
1. Sekli. 

2. Muhtevası. 

II - Kurucular. 

III - Umumi heyet. 

D) idare. 
I - Tatbik oluna

cak hükümler. 

II - Azil hakkı. 

III - Rekabet 
yasağı. 

E) Mürakıplerin 
vazifeleri. 

MADDE 477. — Esas mukavele, yazılı şekilde tanzim ve ku
rucularla komandite ortakların hepsi tarafından imza olunur. 
Şu kadar ki; mukaveledeki imzaların noterce tasdiki lâzımdır. 

Müsaade alınmasına mütaallik 280 nci madde hükmü tatbik 
olunmaz. 

MADDE 478. — Esas mukaveleye 279 neu maddenin 6 nu
maralı bendinden başka bentlerde gösterilen hususlar yazılır. 

MADDE 479. — Esas mukavelenin tanzimine iştirak eden
lerle şirkete paradan başka sermaye koyanların hepsi, kurucu 
sayılır. 

Kurucular beş kişiden az olamaz. Kuruculardan hiç olmaz
sa birisinin komandite olması şarttır. Kurucu sıfatını haiz olan 
komanditerlerin malik oldukları paylar tutarının esas mukave
leye yazılması lâzımdır. 

MADDE 480. — Komandite ortaklar, kuruluş umumi heye
ti toplantılarına iştirak ederler. Fakat şirketin kurulmasına ka
rar verebilmek için komanditer ortakların dörtte birinin hazır 
bulunması ve bunların temsil ettikleri sermaye tutarının da ko
mandite ortaklar tarafından konan sermaye haricolduğu halde, 
şirket sermayesinin en az dörtte biri nispetinde olması lâzım
dır. 

MADDE 481. — Anonim şirketler idare meclisinin vazife-
leriyle mesuliyetlerine dair olan hükümler, komandite ortaklar 
hakkında dahi caridir. 

MADDE 482. — Şirketi idare ve temsil ile vazifeli olan ko
mandite ortaklar, kollektif şirketlerin idare ve temsiline vazi
feli ortaklar için tâyin olunan hal ve şartlar dairesinde azlolu-
nabilirler. Azil kararının tescili ile azlolunanlarm şirketin iler
deki borçlarından dolayı şahsi mesuliyetleri sona erer. 

MADDE 483. — Komandite bir ortak diğer komanditelerin 
ve umumi heyetin izni olmaksızın şirketin konusu olan ticaret 
nev'ine mütaallik bir iş yapamıyacağı gibi bu nevi ticaretle meş
gul bir şirkete mesuliyeti tahdidedilmemiş ortak sıfatiyle de dâ
hil olamaz. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden komandite ortak 
hakkında 173 ncü madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 484. — Esas mukavelede başkaca hüküm olmadık
ça ıımumi heyet kararlarının icrası, murakıplere aittir. 

Murakıpler, komandite ortaklarla komanditerlerin heyeti 
umumiyesi arasında meydana gelen dâvalarda komanditerleri 
temsil edebilirler. Şu kadar ki, umumi heyetin kararı ile bu sa
lâhiyet hususi temsilcilere tevdi olunabilir. 

Komandite ortaklar murakıbolamazlar. 
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Altıncı Fasıl 
Kooperatif şirketler 

BÎRÎNCI KISIM 
Kooperatif şirketlerin kuruluşu 

MADDE 485. — Kooperatif şirket, ortaklarının iktisadi 
menfaatlerini ve hususiyle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaç
larım karşılıklı yardım ve kefalet sayesinde sağlayıp korumak 
maksadiyle bir ticaret unvanı altında kurulan değişir sermayeli 
bir şirkettir. 

Ortakların şirket borçlarından dolayı mesuliyeti müteselsil 
ve hudutsuz olabileceği gibi hudutsuz ve fakat koymayı taah-
hüdettikleri sermaye ile mütenasip yahut muayyen bir meblâğ 
ile hudutlu olabilir. Mesuliyet tarzını gösteren bir ibarenin, koo
peratif şirketin ticaret unvanına eklenmesi şarttır. 

Hususi kanunların hükümleri mahfuz kalmak üzere bu fasıl 
hükümleri bütün kooperatifler hakkında tatbik olunur. 

MADDE 486. — Kooperatif şirketlerin kurulması için en az 
yedi kurucunun, tanzim edecekleri esas mukaveleyi imzalayıp 
notere tasdik ettirmeleri şarttır. 

Yapı kooperatifleriyle mevzuuna gayrimenkul temliki dâhil 
bulunan diğer kooperatiflerin esas mukavelelerinde ortaklara 
gayrimenkul temlik edileceği şeklindeki taahhütler resmî şekil 
aranmaksızın muteberdir. 

Esas mukaveleye aşağıdaki hususların yazılması mecburi
dir : 

1. Şirketin ticaret unvanı ve merkezi; 
2. Şirketin maksat ve konusu; 
3. Kurucu olsun olmasın şirketin kurulması âmnda mev

cut ortakların ad ve soyadlariyle ikametgâhları; 
4. Şirket sermayesinin en az miktarı ve bunun derhal veya 

ileride ne suretle ödeneceği. 
Esas mukavele iktisat ve Ticaret Vekâletine verilerek şirke

tin kurulması için izin istenir. 
MADDE 487. — Esas mukavele ayrıca şunları da ihtiva ede

bilir : 
1. Şirketin otuz yılı aşmamak üzere devam müddeti; 
2. Ortakların şirkete girme, çıkma, çıkarılma şartlariyle 

ödedikleri paraların istirdadı şartlarını; 
3. Şirket işlerinin kimler tarafından ne suretle yürütülüp 

murakabe edileceğini ve gerektiğinde müdürün idare meclisi 
âzalarının ve murakiplerin tâyin ve azil suretlerini ve salâhiyet
lerinin hudut derecesini ve vazifelerinin devam müddetini; 

4. Umumi heyetin toplantıya davet tarzını ve kararların 
muteber olması için aranan ekseriyeti umumi heyet toplantıla

r ı ; Tarifi. 

B) Kuruluş. 
1 - Esas mukavele
nin mecburi muh
tevası ve muteber-

lik sekli. 

II - Esas mukave
lenin ihtiyari 

muhtevası. 
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III • Tefsiri 
hükümler. 

C) Tatbik edile
cek hükümler. 

I - Umumi olarak. 

II - Hususi 
hükümler. 
i. Şirket. 
a) Paylar. 

rında reylerin kullanma suretini ve bizzat rey kullanılmasına 
mâni olan ve mümessil tâyinine cevaz veren hususları; 

5. Kâr ve zararın taksim tarzını; 
6. Ortakların, şirket taahhütlerinden dolayı müteselsilen 

veya borçlardan paylarına düşen miktar üzerinden hudutsuz 
veya muayyen bir paraya kadar mesul olacaklarını göstermek 
suretiyle mesuliyet hududunu. 

MADDE 488. — Yukarıki maddede yazılı hususlar hakkında 
esas mukavelede hüküm olmadığı takdirde bu hususlar mezkûr 
maddede gösterilen tertip dairesinde şu hükümlere tâbi olur : 

1. Şirket on yıl devam eder; 
2. Ortaklar şirketten çıkabilirler, ortaklar şirketten ancak 

esas mukavele hükümlerini yerine getirmedikleri takdirde çıka
rılabilirler. Ortakların kabulleri ve çıkmaları ve ödedikleri pay
ların istirdadı hususlarının karara bağlanması umumi heyete 
aittir; 

3. Şirket bir müdür tarafından idare edilir ve üç murakıp 
tarafından anonim şirketlerdeki usul gereğince murakabe edilir; 

4. Umumi heyet, müdür veya idare meclisi tarafmdan imza
lanan taahhütlü mektup ile toplantıya davet olunur. Kararlar 
anonim şirketler için konan kaideler gereğince verilir. Ortaklar 
umumi heyette temsilci vasıtasiyle temsil olunamazlar; 

5. Kâr ve zararın her yıl yarısı ortaklar arasında eşit olarak 
ve diğer yarısı koydukları sermaye nispetinde taksim olunur; 

6. Ortaklar müteselsilen ve hudutsuz olarak mesuldürler. 
MADDE 489. — Kooperatif şirketlerin tescilleri, vekâletçe 

murakabeleri, esas mukavelelerinin ilânı ve bunlarda ilerde 
yapılabilecek değişiklikler ve idare meclisi âzalariyle müdürleri
nin vazife ve mesulyetleri anonim şirketlerdeki hükümlere tâ
bidir. 

îdare meclisi azaları, ortaklar arasından seçilir. Esas muka
velede idare meclisi âzasından teminat alınacağı yazılı ise buna 
riayet olunur. 

Esas mukaveleye ve bu fasıl hükümlerine aykırı olmamak 
şartiyle, anonim şirketlerin umumi heyetleri, bilançoları, mura
kabeleri ve tasfiyeleri hakkındaki hükümler; kooperatif şirket
ler hakkında dahi tatbik olunur. 

MADDE 490. — Bir ortağın beş bin liradan fazla pay sahi
bi olması memnudur. Yapı kooperatiflerinde, bir ortak on beş 
bin liradan fazla pay sahibi olamaz. 

Bir payın itibari kıymeti elli liradan az ve beş yüz liradan 
fazla olamaz. 

Paylar tamamen ödenmedikçe başka kimseye devredilemez; 
tamamen ödendikten sonra ancak, esas mukaveledeki şartlar ge
reğince umumi heyet veya idare meclisinin muvafakatiyle dev
redilebilir. 
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fîisse senetleri çıkarılırsa bunların nama yazılı olması şart

tır. 
MADDE 491. — Bir ortağm; * payı ne olursa olsun umumi b) Rey hdkkı. 

heyette yalnız bir reyi vardır. Bunun aksine olan mukavele 
hükmü muteber değildir. 

Esas mukavele gereğince umumi heyet toplantılarında or
takların temsili caiz olduğu takdirde bir temsilci yalnız bir or
tağı temsil edebilir. Temsilci ortaklardan iŝ e kendi reyini de 
kullanabilir. 

MADDE 492. — Kooperatif şirketler bir ortaklar defteri 2. Ortaklar defte-
tutmaya mecburdurlar. Bu defterin baş tarafına esas mukave- ri ve listesi. 
le yazılır. Bundan sonra ortakların ad ve soyadları, meslek ve 
ikametgâhları, şirkete girdikleri, çıktıkları veya çıkarıldıkları 
tarihler ve her ortağm verdiği veya çektiği paranın hesapları 
yazılır. 

Bu defteri şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme
nin reis veya hâkimi ve mahkeme bulunmıyan yerlerde na
hiye müdürü tasdik ve imza eder. Resmî mühür, imza yerine 
geçebilir. 

Bir ortak payım istirdadedeee'k olursa deftere yazılarak ken
disine imza ettirilir. 

Her takvim yılı başında müdürler veya idare meclisi âzası 
tarafından ticaret siciline; ortakların ad ve soyadları ile mes
lek ve ikametgâhlarını gösterir bir liste tevdi edilir. 

Sön listenin tevdii tarihinden itibaren her hangi bir deği-
. siklik vukua gelmediği sicile yazı ile bildirildiği takdirde ay

rıca bir liste vermeye lüzum yoktur. 
Ortaklar defternin ve listelerin kusurlu ve noksan tutulma

sı veya verilen malûmatın yanlış olması yüzünden husule gele
cek zararlardan dolayı müdürler ve idare meclisi âzası müte-
selsilen mesuldürler. 

MADDE 493. — Her ortağın âzalık hakları nama yazılı bir 3. Ortak senedi. 
senetle temsil olunur. Bu senede şirketin ticaret unvanı, sahi
binin ad ve soyadı, sanat ve ikametgâhı, şirkete girdiği tarih 
yazılır ve bu hususlar senet sahibi ile şirketi idare etmek ve 
imzasını kullanmak salâhiyetini 'haiz olan kimseler tarafından 
•imzalanır; senet sahibi tarafından ödenen ve çekilen paralar 
tarih sırasiyle kaydedilir. Bu kayıtları, şirketin ödediği para
lara ait ise ortak imza eder. İmzalar makbuz hükmündedir. 
Ortak senedine esas mukavele de yazılır. Bu senet Damga 
Resmine ve diğer hare ve resimlere tâbi değildir. 

MADDE 494. — Bir ortağm şahsi alacaklıları, ancak o or- 4. Ortağm şahsi 
tağa ait faiz ve kazanç paylarını ve şirketin infisahında ona alacaklıları. 
ödenecek payı haczettirebilirler. 

MADDE 495. — Esas mukavelede başkaca hüküm olmadık- 5. Envanter ve 
ça her iş yılı sonunda müdür veya idare meclisi, usulü dairesin- büânço. 
de envanter ve bilanço tanzim eder, 
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A) Şirkete girme. 

Bilanço, umumi heyetin tasdikinden itibaren on beş gün için-
de ticaret sicil memurluğuna tevdi olunur. 

466 ncı madde hükmü burada da caridir. 

tKÎNCÎ KISIM 
Ortakların ve şirket sermayesinin değişmesi 

MADDE 496. — Bir kimsenin şirkete alınması, kendisinin 
yahut temsilcisinin ortak defterine kaydedilen ad ve soyadı hi
zasına tarih ve imza atmasiyle tahakkuk eder. 

B) Şirketten çık- MADDE 497. — Bir ortağın şirketten çıkması hususunda 
ma ve çıkarılma, esas mukaveledeki kayıt ve şartlara riayet olunur. Ancak bir or-

Z- Çıkma. tağm şirketten çıkamıyacağı hakkındaki kayıt hükümsüzdür. 
1. Şartlar. • 

2. Usul. MADDE 498. — Bir ortağın çıkması, kendisine ait ortak se
nedine ve ortak defterindeki adı yanma konacak birer çıkma 
şerhiyle tahakkuk eder. Bu şerhler, çıkan ortakla şirketi idare 
etmek ve şirket namına imza etmek salâhiyetini haiz olan kim
seler tarafından tarih konarak imzalanacaktır. 

Temsil yolu ile çıkma caiz değildir. 
Şirketi idare eden kimse, bir ortağın şirketten çıkmasını tas

dikten imtina edecek olursa, çıkan ortak çıkma beyanını noter 
marifetiyle şirkete tebliğ ettirir. Tebliğ ile çıkma tahakkuk eder. 

Zabıt damga resmine ve diğer harç ve resimlere tâbi değil
dir. 

II - Çıkarılma. MADDE 499. — Bir ortağın çıkarılmasına, ancak kanım ve
ya esas mukavelenin hükümlerine göre umumi heyet veya idare 
meclisi tarafından karar verilebilir. Bu karar bir zapta geçiri
lir. Bu zabıtta ortağın şirketten çıkarılmasına esas mukavele 
gereğince sebep teşkil eden vakıalar ve delilleri yazılır. 

Zabıt ortaklar defterine yazılır ve tasdikli sureti on gün için
de taahhütlü mektupla çıkarılan ortağa gönderilir. 

III-Müşterek MADDE 500. — Çıkan veya çıkarılan ortak, şirketin tasfi-
hükümler. yesini istiyemez. Yalnız esas mukavelede hususi şartlar yoksa 

1. Sermayeye çıktığı veya çıkarıldığı iş yılının bilançosuna ve cari hesabına 
iştirak. göre payını alır. Şu kadar ki, sermaye, mukavelede tâyin olu

nan en az miktara indikten sonra ortaklar, paylarını, sermaye 
kısmen veya tamamen ödemeye müsait miktara baliğ oluncaya 
kadar alamazlar. 

Çıkan veya çıkarılan ortağın sermaye payından kısmen ve
ya tamamen mahrum kalacağı hakkındaki şartlar hükümsüz
dür. 

2. Mesuliyet. MADDE 501. — Şirketten çıkan veya çıkarılan ortak, çekil
diği iş yılının sonundan önceki şirket taahhüt ve borçlarından, 
çıktığı veya çıkarıldığı tarihten itibaren iki yılın sonuna kadar 
- kanunen daha kısa bir müddet tâyin edilmiş olan haller ha-
ricolmak üzere - esas mukavele ile muayyen hudut dairesinde 
mesuldür, 
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MADDE 502. — Bir ortağın ölümü, çıkması, hacir altına 

alınması yahut iflâsı ile şirket infisah etmeyip diğer ortaklar 
arasında devam eder. 

Şirketin kanun veya mukavele ile tâyin edilmiş bulunan 
müddetinin sona ermesi halinde mevzuu devam ettiği takdir
de umumi heyet karariyle ve yeni müddet otuz seneyi geçme
mek üzere şirket müddeti uzatılabilir. 

& Şirketin 
devamı, 

B) Ortakların 
sayış*. 

Yedinci Fasıl 
Limitet şirket 

BİRİNCİ KISIM 
Limitet şirketin kuruluşu 

MADDE 503. — iki veya daha fazla hakiki veya hükmi şa- A) Tarifi. 
his tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup, ortaklarının 
mesuliyeti koymayı taahhüdettikleri sermaye ile mahdut ve 
esas sermayesi muayyen olan şirkete limitet şirket denir. 

Ortaklar tarafından konulan sermaye için, anonim şirkette 
olduğu gibi hisse senedi çıkarılamaz. 

271 nci madde hükmü limitet şirketler hakkında da caridir; 
şu kadar ki; limitet şirketler sigortacılık yapamazlar. 

MADDE 504. — Ortakların sayısı ikiden az ve elliden çok 
olamaz. 

Ortakların sayısı sonradan bire iner veya şirketin zaruri 
organlarından biri mevcudolmazsa münasip bir müddet içinde 
bu eksiklikler tamamlanmadığı takdirde ortaklardan birinin 
veya şirket alacaklısının talebi üzerine mahkeme şirketin fes
hine karar verir. Mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine 
gerekli ihtiyati tedbirleri alabilir. 

MADDE 505. — Limitet şirket mukavelesinin yazılı şekilde 
yapılması ve bütün kurucularm imzalarınm noterce tasdiki 
şarttır. 

MADDE 506. — Şirket mukavelesinde aşağıdaki hususların 
açıkça yazılması lâzımdır : 

1. Şirketin ticaret unvaniyle merkezi; 
2. işletmenin konusu; 
3. Esas sermaye ile her ortağın koymayı taahhüdettiği ser

maye miktarları; 
4. Şirketin yapacağı ilânların şekli; 
5. Şirketin müddeti. 
MADDE 507. — Limitet şirketin esas sermayesinin en az on 2. Sermaye. 

bin Türk lirası olması şarttır. a) Miktan. 
* Ortakların koyacakları sermaye birbirinden farklı olabilir. 

Ancak ortakların koyacakları sermayenin en az beş yüz lira ve
ya beş yüz liranın misli olması lâzımdır. 

C) Mukavele. 
I-Şekli. 

II - Muhtevasi. 
1. Mecburi 

kayıtlar. 
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b) Ayın nev'in
den. 

D) Kuruluş. 
1 - îzin. 

II - Tescil 
1. Talep. 

2. Tescil ve 
ilân. 

Devir için bölme ve mirasın taksimi hali haricolmak üzere 
ortağın sermayesi bölünmez bir bütündür. 

MADDE 508. — Ortaklardan biri, sermayeyi aym olarak 
koymayı taahhüde tmişs e mukavelede; aynın neden ibaret ola
cağı, değerinin nasıl biçileceği ve taahhüdettiği sermayeye ne 
miktarda mahsubedileceği ve bunun karşılığı olarak esas ser
mayeden kendine ne miktarda bir iştirak payı düşeceği husus
larının açıkça yazılı olması şarttır. 

Şirketin ortak veya üçüncü şahıslardan paradan başka malî 
kıymetler devralması kararlaştırılmış bulunuyorsa mukavelede; 
devralınacak malî kıymet, devredenin ad ve soyadı ve şirketin 
vereceği karşılık gösterilir. 

MADDE 509. — Limitet şirketin kurulabilmesi için iktisat 
ve Ticaret Vekâletinden izin almak lâzımdır. 

285 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü limitet şirketlerde de 
caridir. 

MADDE 510. — İktisat ve Ticaret Vekâletinden izin alın
dıktan sonra müdürler, 31 nci madde hükümlerine uygun olarak 
şirketin merkezin bulunduğu yer ticaret siciline kaydedilmesini 
talebederler. 

Bu maksatla verilecek dilekçede şunlar yazılır : 
1. Bütün ortakların ad ve soyadları, ikametgâhları, tâbii

yetleri; 
2. Her ortağın koymayı taahhüdettiği sermaye ile ödediği 

sermaye miktarı; 
3. îster ortak, ister üçüncü şahıs olsun, müdürlerin ad ve 

soyadları; 
4. Şirketin ne suretle temsil edileceği. 
Tescil dilekçesine şirket mukavelesinin ve İktisat ve Ticaret 

Vekâleti tarafından verilen izinin tasdikli bir sureti iliştirilir. 
Dilekçe sahiplerinin bundan başka, dilekçede her ortağın 

koyacağı sermayeyi tamamen taahhüdetmiş ve bu sermayeye 
mahsuben kanun veya mukavelenin tesbit ettiği miktarı ödemiş, 
yahut mukavelede yazılı ayni sermaye ile karşılamış olduğunu 
bildirmeleri lâzımdır. 

MADDE 511. — İnceleme sonunda kanuni şartlan haiz bu
lunduğu anlaşılan limitet şirket, aşağıdaki hususlara şâmil ol
mak üzere, ticaret siciline tescil ve ilân olunur : 

1. Mukavele tarihi; 
2. Şirketin ticaret unvanı, ve merkezi; 
3. İşletme konusu ve şirketin müddeti; 
4. Ortaklardan her birinin ad ve soyadı, ikametgâhı ve tâ

biiyeti, bir hükmi şahıs bahis konusu ise adı veya ticaret un
vanı ve merkezi; 

5. Esas sermaye ile ortakların koymayı taahhüdettikleri 
sermaye miktarları; 

6. Ayın olan sermayenin ve devralman malî kıymetlerin ne~ 
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den ibaret olduğu ve bunların taahhüdedilen sermayeye ne su
retle mahsubedileceği; 

7. Müdürlerin ad ve soyadları; ikametgâhları ve tâbiiyet
leri; 

8. Şirketin ne suretle temsil edileceği; 
9. Şirkete ait ilânların ne şekilde yapılacağı. 
MADDE 512. —• Şirket, ticaret sicilme tescil ile hükmi şahsi

yet kazanır. 
Tescilden önce şirket namına muamelelerde bulunulmuş ise 

muameleyi yapanlar şahsen ve müteselsilen mesul olurlar. 
Bu gibi taahhütlerin, ileride kurulacak şirket namına yapıl

dığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret sicilne tescilinden son
ra üç aylık bir müddet içinde bu taahhütler şirket tarafından 
kabul olunmuşsa muameleyi yapanlar mesuliyetten kurtulur ve 
yalnız şirket mesul olur. 

MADDE 513. — Mukavele, ortak sayısı beşi geçmiyen limi
tet şirketlerde ittifakla verilecek bir kararla; ortak sayısı beşi 
geçen şirketlerde ise sermayenin üçte kişini temsil eden ortak
ların karariyle değiştirilebilir. 

Sermayeyi artırma veya ortakların mesuliyetini genişletme 
hakkındaki kararların, her halde ittifakla verilmesi gerekir. 

MADDE 514. — Mukavelenin değiştirilmesi hakkındaki ka
rarlar İktisat ve Ticaret Vekâletinin tasdiki ile tekemmül eder. 

MADDE 515. — Mukavelede yapılan her değişiklik, ilk mu
kavelede olduğu gibi tescil ve ilân edilir. Mukavelenin değiş
tirilmesi hakkındaki kararlar üçüncü şahıslar hakkında, tescil 
tarihinden itibaren hüküm ifade eder. 

MADDE 516. — Şirketin kuruluşu hakkındaki hükümlere ve 
hususiyle sermayenin ayın olarak konması ve malî kıymetlerin 
devralınmasma dair kaidelere riayet şartiyle esas sermaye ar
tırılabilir. 

Artırılan kısım için yeni ortaklar alınabilir. Şu kadar ki; 
mukavelede veya artırma kararmda aksine hüküm olmadıkça 
her ortak, sermayesi nispetinde esas sermayenin artırılmasına 
iştirak etmeyi istemek hakkını haizdir. 

MADDE 517. — Her ortağm koymuş olduğu sermaye mik
tarı beş yüz liradan ve esas sermaye ise on bin liradan aşağı 
indirilemez. 

Anonim şirketlere ait hükümler esas sermayenin azaltılma
sı hakkında tatbik olunur. Şu kadar ki; zarar neticesinde bi
lançoda usulen bir açığın amortisman voliyle kapatılması mak
sadı güdülse bile alacaklılar davet ve bildirilen alacaklar tedi
ye ve temin olunur. 

/ / / - Hükmi 
şahsiyet. 

E) Mukavelenin 
değiştirilmesi. 

I - Karar. 

II - Kararın 
tekemmülü. 

III Tescil ve 
ilân. 

IV - Esas sermaye
nin değiştirilmesi. 
1. Artırılması. 

2. Azaltılması. 
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A) Paylar. 
I - Umumi olarak. 

II • Pay defteri ve 
ortaklar listesi. 

III »intikal. 
X. Devir, 

8. Miras, karı, 
koca mallarının 

idaresi. 

IKÎNCÎ KISIM 
Ortakların hak ve borçları 

MADDE 518. — Sermaye payı, konulması taahhüdedilen 
sermayeye göre tâyin olunur. 

Sermaye payı ortaklar arasında dahi ancak aşağıdaki hü
kümler dairesinde devredilebilir ve miras yoliyle geçer. 

Pay hakkında tanzim edilecek senetler kıymetli evrak vas
fını haiz olmayıp sadece bir ispat vasıtası sayılırlar. 

Pay hakkında tanzim edilecek senetlerin sermaye payının 
tamamına aidolması şarttır. 

MADDE 519. — Paylar hakkında bir defter tutulur. Ortak
ların ad ve soyadları, pay miktarları, vukubulan ödemeler, 
payların devir ve intikali ve bu hususlarla ilgili diğer değişik
likler bu deftere kaydolunur. 

Her takvim yılı başında ticaret sicil memuruna, ortakların 
ad ve soyadlarını, Her ortağın koymayı taahhüdettiği sermaye 
miktarını ve buna mahsuben ödediği kısmı gösterir ve müdür* 
ler tarafından imzalanmış bir liste verilir. Son listenin tevdi 
tarihinden itibaren her hangi bir değişiklik olmamışsa liste ve
rilmez. Yalnız, bir değişiklik olmadığı dilekçe ile bildirilir. 

Pay defterinin ve listelerin kusurlu ve noksan tutulması ve
ya verilen malûmatın yanlış olması yüzünden husule gelecek 
zarardan; müdürler şahsan ve müteselsilen mesuldürler. 

MADDE 520. — Bir payın devri, şirket hakkmda ancak şir
kete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartiyle hüküm 
ifade eder. 

Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için, ortak
lardan en az dörtte üçünün devre muvafakat etmesi ve bunların 
esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahibolması şarttır. 

Ortağın koymayı taahhüdettiği sermaye ayın ise, payını şir
ketin kuruluşunu takibeden üç yıl içinde başkasına devredemez. 

Şirket mukavelesi payların devrini yasak edebileceği gibi 
yukarıki fıkralarda derpiş edilenlerden daha ağır şartlara da 
bağlı tutabilir. f 

Payın devri veya devir va'di hakkındaki mukavele yazılı şe
kilde yapılmış ve imzası noterce tasdik ettirilmiş olmadıkça il
gililer arasında dahi, hüküm ifade etmez. 

MADDE 521. — Bir payın miras yoliyle veya karı - koca 
mallarmm idaresine ait hükümler gereğince iktisabı için, ortak
ların, muvafakatine lüzum yoktur. 

Mukavelede aksine bir şart varsa ortaklar, payı hakiki de
ğeri üzerinden satmalacak üçüncü bir şahsı göstermedikçe mu
vafakatten imtina edemezler, ilgililerin muvafakat için şirkete 
müracaatları tarihinden itibaren bir ay içinde üçüncü şahıs gös
terilmediği takdirde muvafakat edilmiş sayılır. 
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MADDE 522. — Ortaklardan birinin iflâsı halinde iflâs ida

resi en az altı ay önce ihbar etmek şartiyle şirketin feshini isti-
yebilir. Ortaklardan birinin payını haczettirmiş olan alacaklı 
da aynı hakka sahiptir. 

Böyle bir ihbar neticesinde şirket infisah ederek tasfiye ha
line girerse tasfiye memurları, aleyhine takibat yapılan ortağa 
düşen tasfiye payını iflâs idaresine veya icra dairesine vermeye 
mecburdurlar. 

MADDE 523. — İnfisahın tescilinden önce aşağıdaki şart
lardan birisi gerçekleştiği takdirde şirket fesih ve tasfiye olu
namaz : 

1. Şirket veya ortaklar, iflâs masasının veya takibatta bu
lunan alacaklının haklarını öderse ; 

2. Payın iflâs idaresi veya icra dairesi marifetiyle ve açık 
artırma yoliyle satılmasına ve pay kendisine ihale olunan kim
senin yeni bir ortak olarak şirkete girmesine diğer bütün or
taklar muvafakat ederlerse; 

3. Pay, bütün ortaklarla iflâs idaresi veya icra dairesinin 
muvafakatiyle başka bir ortak veya üçüncü şahıs tarafından 
devralmırsa; 

4. Esas sermayenin ekseriyetini temsil eden ortakların sa
yı itibariyle ekseriyeti aleyhinde takibat yapılan ortağın koy
muş olduğu sermayenin hakiki bedelini alarak şirketten çıkarıl
masına karar verirse. 

Dördüncü bentte yazılı halde hakkının tasfiyesi maksadiyle 
ortağa verilecek para yüzünden esas sermayenin itibari değeri 
düşecek olursa, esas sermayenin azaltılması hakkındaki hüküm
ler tatbik olunur. 

Pay bedelinin veya ödenecek paranın iflâs idaresine veya 
icra dairesine verilmesi şarttır. 

MADDE 524. — Mukavelede aksine hüküm olmadıkça, her 
bölümü beş yüz liradan a«ağı olmamak şartiyle bir payın bölün
mesi ve bölünmüş payların devri caizdir. 

Bölme ve devir muamelelerinin muteber olması için tam bir 
payın devri hakkındaki hükümlerin tatbik olunması şarttır. 

MADDE 525. — Payın intikali hakkındaki hükümler, payın 
diğer bir ortak tarafından iktisabı halinde de tatbik olunur. 

Bir ortak diğer bir ortağın payını kısmen veya tamamen el
de ederse koyduğu sermayenin itibari değeri ö nispette artar. 

MADDE 526. — Sermaye koyma borcu tamamen yerine ge
tirilmedikçe paylarm şirket tarafından iktisabı veya rehin ola
rak kabulü muteber olmaz; meğer ki, bu muameleler esas ser
mayeye iştirakten doğmayan alacakların ödenmesi maksadiyle 
vukubulsun. 

Sermaye koyma borcu tamamen yerine getirildikten sonra 
paylar ortaklık tarafından iktisabedilebilirse de bunların bedel
leri ancak ortaklık mallarının esas sermayeyi aşan kısmı ile öde
nebilir; aksi takdirde muamele muteber olmaz. 

IV - Cebrî icra. 
1. Şirketin fes

hini ihbar ve 
infisahı. 

2. İnfisahın 
önlenmesi. 

V - Payların devir 
için bölünmesi. 

VI-Payın diğer 
bir ortak tarafın

dan iktisabı. 

VII - Payların şir
ket tarafından ik
tisabı veya rehin 
olarak kabulü. 



VIII - Birden fazla 
ortağa ait pay. 

B) Sermaye koy
ma borcu. 
I - ödeme. 

II - Temerrüt. 
1. Şirketten 

Çıkarma. 

2. Payın paraya' 
çevrilmesi. 

3. Açık çıkması 
halinde mesuliyet. 

C) Ortakların 
mesuliyeti. 

— 104 — 
MADDE 527. — Bir pay birden fazla ortağa aidolduğu tak

dirde bunların müşterek bir temsilci tâyin etmeleri gerekir. 
Bu durum devam ettikçe ortaklar payla ilgili ödemeler do-

layısiyle ortaklığa karşı mütesel silen mesul olurlar. 
MADDE 528. — Şirket mukavelesinde aksine hüküm bulun

madıkça ortaklar; koymayı taahhüdettikleri sermayeleri itibari 
değerleri nispetinde para olarak ödemeye mecburdurlar. Ayın 
nevinden sermaye hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

Esas sermayenin azaltılması hali müstesna olmak üzere, or
takların koymayı taahhüdettikleri sermayenin ödenmesi tecil 
olunamıyacağı gibi ortakların bu borçtan ibra edilmeleri de caiz 
değildir. 

MADDE 529. —Sermaye koyma borcunu tâyin edilen müd
det içinde yerine getirmiyen ortak, temerrüt faizini ve şirket 
mukavelesine cezai bir şart koıımuşsa bunu da ödemekle mükel
leftir. 

Noter marifetiyle ve on beş günden aşağı olmamak üzere tâ
yin edilecek müddetlerle iki defa yapılan ihtara rağmen serma
ye koyma borcunu ödemiyen ortak şirketten çıkarılabilir. Çıka
rılan ortağın ödemediği borçtan dolayı mesuliyeti eskisi gibi de
vam eder. 

MADDE 530. — Şirketten çıkarılan ortağın payı diğer bir 
ortak tarafından hakiki değeri üzerinden devralmamadığı tak
dirde şirket tarafından açık artırma yoliyle satılabilir. Çıkarı
lan ortak da dâhil olduğu halde bütün ortakların muvafakatiy
le payın diğer bir şekilde paraya çevrilmesi caizdir. 

Elde edilen paradan ortağın borcu kesildikten sonra geri ka
lanı ortağa verilir. 

MADDE 531. — Çıkarılan ortağın payı paraya çevrildiği 
halde elde edilen para şirkete olan borcuna yetmezse, adı geçen 
ortağın pay defterine kaydedildiği tarihten önce beş yıl içinde 
pay defterine kayıtlı bütün selefleri aradaki farktan dolayı şir
kete karşı ikinci derecede mesul olurlar. Ancak, çıkarma tari
hine göre en az on yıl evvel ortak sıfatını kaybetmiş olanlar bu 
hükümden müstesnadır. 

Bu mesuliyet kayıt sırasına göre olup ödemede bulunan eski 
ortağın, kendisinden önce gelen kimselere rücu hakkı vardır. 

Ancak, sıra itibariyle sonra gelen kimse, davet tarihinden 
itibaren bir aylık müddet içinde ödemede bulunmadığı takdirde 
ondan önce gelene müracaat edilir. 

MADDE 532. — Ortaklar, sermaye koyma borçlarını yerine 
getirdikleri nispette, mesuliyetten kurtulurlar. Şu kadar ki, or
taklara koydukları sermaye kısmen veya tamamen geri verilmiş 
veya haksız yere kâr yahut faiz ödenmiş ise aldıkları para nis
petinde mesuldürler. 

Ortaklığın infisahı veya iflâsı halinde tasfiye memurları ve-
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ya iflâs idaresi, ortakların ödemeleri gereken borcu yukarıdaki 
hükümlere göre tesbit ve talebederler. 

Diğer ortaklar, karşılığı henüz tamamiyle ödenmemiş olan 
şirket paylarının şirketçe muteber şekilde devir veya rehin alın
ması halinde, pay karşılığının Ödenmemiş olan miktarı nispetin
de, müteselsil olarak mesul tutulurlar. 

MADDE 533. — Şirket mukavelesinde aksine hüküm bulun
madıkça ortaklar, sermaye koyma borçlarmı yerine getirdikleri 
nispette, yıllık bilançoya göre, elde edilmiş olan safi kârdan pay 
alırlar. 

Ortaklara, koydukları sermaye için faiz verilemez. 
MADDE 534. — Anonim şirketin bilanço ve yedek akçe hak

kındaki hükümleri, limitet şirketler hakkında da tatbik olunur. 
MADDE 535. — Haksız yere kâr almış olan ortak veya mü

dür, bunları geri vermekle mükelleftir. 
Hüsnüniyet sahibi oldukları takdirde ortak veya müdürün 

geri verme borcu, şirket alacaklılarının haklarını ödemek için 
lâzım olan miktarı aşamaz. 

Geri alma hakkı; paranın alındığı tarihten beş yıl, hüsnüni
yete dayanan hallerde iki yıl sonra müruruzamana uğrar. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Şirketin Teşkilâtı 

MADDE 536. — Anonim şirketin umumi heyet toplantıları
na ait hükümler, ortaklarmm sayısı yirmiden fazla olan limitet 
şirketlerin umumi heyet toplantıları hakkında da tatbik olunur. 

Ortak sayısı yirmi ve daha az olan şirketlerde kararlar, or
takların yazılı reyleriyle verilebilir. 

Her iki halde ödenmiş esas sermayenin hiç olmazsa yarısın
dan fazlasını temsil eden ortakların müzakere edilen husus le
hine rey vermiş olması gerekir; aksi takdirde karar hükümsüz
dür. 

Anonim şirket umumi heyet kararlarının iptali hakkındaki 
hükümler burada dahi tatbik olunur. 

MADDE 537. — Şirket mukavelesinde aksine hüküm olma
dıkça her ortağın rey hakkı, koyduğu sermaye miktarına göre 
hesaplanır. Her beş yüz lira, bir rey hakkı bahşeder. Ancak bir 
ortak bütün ortakların haiz oldukları rey sayısının üçte birinden 
fazlasına sabibolamaz. 

Rey hakkından mahrumiyete dair mukaveleye konan kayıt
lar hükümsüzdür. 

Hakkında ibra kararı verilecek ortak, bu kararın ittihazın
da rey hakkmı kullanamaz. 

MADDE 538. — Ortaklar umumi heyeti, müdürler tarafın
dan her yılda bir defa ve iş yılının sona ermesini takibeden üç 

D) Kâra iştirak. 
I - Umumi olarak. 

II - Bilanço ve 
yedek akçeler. 

III - Haksız alınan 
kâr paylarının 
geriverilmesi. 

A) Ortaklar 
umumi heyeti. 
I - Kararlar. 

II-Rey hakkı. 

III • Toplantıya 
çağırma. 
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IV - Salâhiyetler. 

B) îdare ve 
temsil. 

I • Müdürler. 
1. Ortak olanlar 

ay içinde toplantıya çağırılacağı gibi, şirket mukavelesi hüküm
lerince veya şirketin menfaatleri gerektirdikçe dahi çağırılır. 

Esas sermayenin onda birini temsil eden ortak veya ortak
lar, toplantının maksadını göstermek suretiyle, umumi heyetin 
toplantıya çağırılmasını yazılı olarak is tiye bilir. 

Müdürler bu talebi münasip bir müddet içinde yerine getir
medikleri takdirde mahkeme teklif sahiplerinin talebi üzerine 
umumi heyetin toplantıya çağırılmasına karar verir. 

Toplantıya ve yazık olarak rey vermeye davet şirket muka
velesinde gösterilen şekilde ve eğer mukavelede bu hususta hü
küm yoksa taahhütlü mektupla ve toplantıdan en az beş gün 
önce ve gündemi bildirmek suretiyle yapılır. 

Bütün ortaklar; aralarından biri itirazda bulunmadığı tak
dirde toplantıya çağırma hakkındaki merasime riayet etmeksi
zin de umumi heyet halinde toplanabilirler. Böyle bir toplantı
da bütün ortaklar hazır olmak şartiyle, umumi heyetin salâhiye
tine dâhil olan hususlar müzakere edilerek karara bağlanabilir. 

MADDE 539. — Umumi heyet aşağıdaki salâhiyetleri haiz 
olup bunları başka bir organa devredemez : 

1. Şrket mukavelesini değiştirmek; 
2. Müdürleri tâyin ve azletmek; 
3. Müdür olmıyan ortaklara bahşedilen kontrol hakları 

mahfuz kalmak şartiyle murakıpleri tâyin ve azletmek; 
4. Kâr ve zarar hesabını ve bilançoyu tasdik ve safi kârın 

kullanma şeklini tâyin etmek; 
5. Müdürleri ibra etmek; 
6. Payların bölünmesi hakkında karar vermek; 
7. Kuruluş veya idare işlerinden dolayı şirketin kendi or

ganlarına veya münferit ortaklara karşı haiz olduğu tazminat ta
leplerini dermeyan etmek. 

Şirket mukavelesinde aksine hüküm olmadıkça umumi he
yet, ortakların koymayı taahhüdettikleri sermayeye mahsuben 
ödiyecekleri paraların ödeme gününü tesbit ve ticari mümessil
lerle, bütün ticari işletmeyi idare hakkı verilen ticari vekilleri 
tâyine salahiyetlidir. 

MADDE 540. — Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortaklar 
hep birlikte müdür sıfatiyle şirket işlerini idareye ve şirketi tem
sile mezun ve mecburdurlar. 

Şirket mukavelesi veya umumi heyet kararı ile şirketin ida
re ve temsili ortaklardan bir veya birkaçına bırakılabilir. 

Kuruluştan sonra şirkete giren ortaklar, bu hususta umumi 
heyetin ayrı bir kararı olmadıkça, idare ve temsile mezun ve 
mecbur değildirler. 

Limitet şirketin temsilcileri arasında bir hükmi şahıs bulun
duğu takdirde, ancak o hükmi şahıs adına limitet şirketin tem
sil ve idaresini üzerine almış bulunan hakiki şahıs limitet şirke
tin temsilcisi olarak tescil ve ilân edilir. 
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MADDE 541. — Şirket mukavelesi veya umumi heyet kara*-

riyle şirketin idare ve temsili, ortak olmıyan kimselere de bıra
kılabilir. Bu gibi kimselerin salâhiyet ve mesuliyetleri hakkında 
ortak olan müdürlere ait hükümler tatbik olunur. 

MADDE 542. — Müdürlerin haiz oldukları temsil salâhiyeti
nin şümul ve tahdidi hakkında, anonim şirketin idare meclisi
ne dair olan 321 nci madde hükmü tatbik olunur. 

Vazifelerini ifa dolayısiyle müdürlerin işlemiş oldukları hak
sız fiillerden şirket mesul olur. 

MADDE 543. — Ortaklara ait idare ve temsil salâhiyetleri
nin kaldırılması hakkmda, kollektif şirkete dair 161 ve 162 ncı 
maddeler hükümleri tatbik olunur. 

Ortak olmıyan müdür umumi heyet karariyle her zaman 
azlolunabilir. Azlolunan müdürün mukaveleden doğan hakları 
mahfuzdur. 

MADDE 544. — Şirket namına yapılacak yazılı beyanlarda, 
şirketin unvaniyle beraber müdürlerin kendi imzalarının da bu
lunması lâzımdır. 

Şirket tarafından tanzim edilecek mektup, evrak ve vesi
kalarda; şirketin unvaniyle birlikte esas sermaye miktarının 
gösterilmesi şarttır. ^ 

MADDE 545. — Mukavelede aksine hüküm olmadıkça tica
ri mümessiller ile bütün işletmeyi idare salâhiyetini haizolan 
ticari vekiller, ancak umumi heyet karariyle tâyin olunabilir. 
Bununla beraber her müdür, bunları azletmek salâhiyetine sa
hiptir. 

MADDE 546. — Esas sermayenin yarısı kaybedilmiş veya 
şirketin borçları mevcudundan fazla tutmuşsa, yahut şirketin 
aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcut 
ise anonim şirket hakkındaki 324 ncü madde hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 547. — Müdür olan bir ortak, diğer ortakların 
muvafakati olmadan şirketin uğraştığı ticaret dalında ne kendi 
ve ne de başkası hesabına iş göremiyeceği gibi başka bir işlet
meye mesuliyeti tahdidedilmemiş ortak, komanditer ortak ve
ya limitet şirketin âzası sıfatiyle iştirak dahi edemez. Bu ya
sak, mukaveleye konacak hükümle bütün ortaklara teşmil edi
lebilir. 

MADDE 548. — Ortaklarm sayısı yirmiyi aşan limitet şir
ketlerde bir veya birden fazla murakıp bulunur. Bu fasılda 
başka bir hüküm bulunmadığı takdirde anonim şirketlerdeki 
murakıplere ait hükümler limitet şirket murakıplerine de tat
bik olunur. 

Ortaklarının sayısı yirmi ve yirmiden az olan limitet şir
ketlerde, idare hak ve vazifesi bütün ortaklara ait değilse mü
dür sıfatını haiz olmıyan ortaklar Borçlar Kanununun 531 
nci maddesinde yazılı haktan faydalanabilirler. 

Ortak olm%-
yanlar. 

II - Temsil 
salâhiyeti. 
i. Şümulü 

2. Kaldırılması. 

3. îmza şekli. 

Ticari mümessil 
ve vekillerin 

tâyini. 

\ 

5. Sermayenin 
kısmen kaybı. 

6. Rekabet 
yasağı. 

C) Murakabe. 
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A) İnfisah 
sebepleri 

B) Tescil, 

C) Şirketten 
çıkma ve 
çıkarılma. 

D) Tasfiye. 

E) Nevi 
değiştirme. 
I * Şartlar. 

DÖKDÜKCÜ KISIM 
infisah ve ayrılma 

MADDE 549. — Şirket şu hallerde infisah eder : 
1. Şirket mukavelesinde yazılı sebeplerle; 
2. Mukavelede aksine açık hüküm olmadıkça, esas serma

yenin dörtte üçüne sahibolan ortakların dörtte üçünü teşkil eden 
bir ekseriyet tarafmdan verilecek kararla; 

3. Şirketin iflâsına karar verilmesiyle; 
4. Ortaklardan birinin talebi üzerine ve muhik sebeplerden 

dolayı mahkeme karariyle; 
5. Kanunda yazılı sair hallerde. 
MADDE 550. — Müdürler, iflâstan gayrı bir sebeple vuku-

bulan infisahı tescil ve ilân edilmek üzere ticaret siciline bildi
rirler. 

MADDE 551. — Şirket mukavelesiyle, ortaklara şirketten 
çıkma hakkı verilebileceği gibi bu hakkın kullanılması muayyen 
şartlara da tâbi tutulabilir. 

Her ortak, muhik sebeplere dayanmak şartiyle şirketten çık
masına müsaade edilmesini veya şirketin feshini mahkemeden 
talebedebilir. 

Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip bulunan ortak
ların mutlak ekseriyeti tarafmdan muvafakat edilmek şartiyle 
şirket, muhik sebeplerden dolayı bir .ortağın şirketten çıkarıl
masını mahkemeden istiyebilir. 

Bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılması ancak esas 
sermayenin azaltılması hakkındaki hükümlere riayet şartiyle 
muteberdir. Şu kadar ki, ayrılan ortağın hakları, şirketin esas 
sermayesinin itibari miktarım geçen mallarından ödenir veya 
payı sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi hakkındaki 
hükümler gereğince paraya çevrilirse yahut başka bir ortak ta
rafmdan devralmırsa esas sermayenin azaltılması hakkındaki 
hükümlere riayet etmeye lüzum yoktur. 

MADDE 552. — Anonim şirketin, tasfiye memurlarının tâ
yin ve azilleri, tasfiyenin icrası, ticaret sicilindeki kaydın silin
mesi ve ticari defterlerin saklanması hakkındaki hükümleri li
mitet şirketlerde dahi tatbik olunur. 

MADDE 553. — Bir anonim şirket. tasfiye edilmeksizin aşa
ğıdaki şartlar altmda limitet şirkete çevrilebilir: 

1. Limitet şirket esas sermayesinin anonim şirketin esas 
sermayesinden az olmaması; 

2. 4*n o n im şirketin pay sahiplerine şirket mukavelesiyle 
tesbit edilmiş şekle uygun olarak yapılacak bir ilânla, sahibol-
dukları payların itibari değerlerine kadar limitet şirketin esas 
sermayesme iştirak imkânının verilmesi; 

3. Bu suretle iştirak edecek kimselerin koyacakları paylar 
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tutarının, anonim şirketin esas sermayesinin en az üçte ikisine 
tekabül etmesi. 

MADDE 554. — Limitet şirkete hiç iştirak etmiyen veya 
anonim şirketteki paylarının yalnız bir kısmı ile iştirak eden 
her pay sahibi, limitet şirketten, infisah eden anonim şirket mal
larından kendisine düşecek miktarın ödenmesini istiyebilir. 

Bu miktar anonim şirket umumi heyet toplantısında temsil 
olunan esas sermayenin dörtte üçüne tekabül eden bir ekseriyet 
tarafından tasvibolunacak bir bilançoya göre hesabolunur. 

MADDE 555. — Limitet şirketin ticaret siciline kaydedil-
mesiyle infisah eden anonim şirketin malları; kendiliğinden li
mitet şirkete intikal eder. 

Limitet şirketin ticaret siciline tescil edilmesiyle mukavele
sinde yazılı şekilde ve üç defa yapılacak ilânla, infisah eden 
anonim şirketin alacaklıları .üçüncü ilândan itibaren bir aydan 
az olmamak üzere tâyin edilecek münasip bir müddet içinde hak
larını bildirmeye davet olunurlar. Bu müddet içinde noter pro-
testosiyle itiraz edilmediği takdirde borçların limitet şirkete in
tikal edeceği ilânda açıkça bildirilir. 

îtiraz vukuunda bildirilen alacak ya ödenir veya temin olu
nur. 

Bütün alacaklıların hakları bu şekilde teminat altına alın
madıkça infisah eden anonim şirketin mallarından pay sahip
lerine hiçbir ödeme yapılamaz. 

, Müdürler infisah eden anonim şirketin alacaklılarına karşı 
bu hükümlere riayet edilmemesinden dolayı, kusursuz oldukla
rını ispat etmedikçe, şahsan ve müteselsilen mesuldürler. 

Anonim şirketin infisahı tescil ve ilân edilmek üzere ticaret 
siciline bildirilir. Limitet şirketi borçlu olarak kabul etmiyen 
alacaklıların hakları tediye veya temin edildikten sonra infisah 
eden anonim şirketin ticaret sicilindeki kaydının silinmesi limi
tet şirket tarafından talebedilir. 

II • Pay sahipleri
nin haklan.. 

III - Alacaklıların 
haklan. 

BEŞİNCİ KISIM 
Tatbik olunacak hükümler 

MADDE 556. — Şirketin kuruluşuna iştirak edenlerle şirke
tin idare veya murakabesine memur edilen kimselerin ve tasfi
ye memurlarının mesuliyeti, cezai mesuliyetler ve şirketin veka
letlerce murakabesi hakkında anonim şirketin bu hususlara 
mütaallik hükümleri tatbik olunur. 

A) Anonim şir
ket hükümlerine 
yapılan atıflar. 
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A) Kıymetli ev
rakın tarifi. 

B) Senetten do
ğan borç. 

C) Kıymetli ev
rakın devri. 

I - Umumi şekil. 

n 
1. 

2. 

D) 

r - Ciro. 
Şekil. 

Hüküm. 

Tahvil. 

E) İptal karart. 
I • Şartlan. 

ÜÇÜNCÜ KİTAP 
Kıymetli evrak 

Birinci Fasıl 
Umumi hükümler 

MADDE 557. — Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunlar
da mündemiç olan hak senetten ayrı olarak dermeyan edileme
diği gibi başkalarına da devredilemez. 

MADDE 558. — Kıymetli evrakın borçlusu, ancak senedin 
teslimi mukabilinde ödeme ile mükellef tir. 

Hile veya ağır kusuru bulunmadıkça borçlu vâdenin hulu
lünde senedin mahiyetine göre alacaklı olduğu anlaşılan kimse
ye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur. 

MADDE 559. — Mülkiyet veya sair bir ayni hak tesisi mak-
sadiyle kıymetli evrakın devri için, her halde senet üzerindeki 
zilyedliğin devri şarttır. 

Bundan başka emre yazılı senetlerde ciroya, nama yazılı se
netlerde yazılı bir devir beyanına da ihtiyaç vardır. Bu beyan 
kıymetli evrakın üzerine yazılabileceği gibi ayrı bir kâğıt üzeri
ne de yazılabilir. 

Kanun veya mukavele ile başka kimselerin bu arada bilhas
sa borçlunun da devre iştirakleri mecburi kılmabilir. 

MADDE 560. — Bütün hallerde ciro, poliçenin cirosu hak
kındaki hükümlere göre yapılır. 

Devir için, tam ciro ve senedin teslimi kâfidir. 
MADDE 561. — Devri kabil olan bütün kıymetli evrakın, 

senedin muhteviyatından veya mahiyetinden aksi anlaşılmadık
ça, ciro ve teslimi ile cirantanın hakları ciro edilene geçer. 

MADDE 562. — Nama yahut emre yazılı senet, ancak kendi
sine hak verdiği ve borç yüklediği bütün kimselerin muvafaka
tiyle hâmile yazılı bir senet haline getirilebilir. Bu muvafakatin 
bizzat senet üzerine yazılması gerekir. 

Hâmile yazılı senetlerin nama veya emre yazılı senet haline 
getirilmesi hususunda da aynı esas caridir. Bu son halde hak 
veya borç. sahibi kimselerden birinin muvafakati bulunmazsa bu 
değişiklik, ancak değişikliği yapan alacaklı ile onun haklarına 
doğrudan doğruya halef olan şahıs arasında hüküm ifade eder. 

MADDE 563. — Kıymetli evrak zayi olduğu takdirde mahke
me tarafından iptaline karar verilebilir. 

Kıymetli evrakın zayi olduğu yahut ziyam meydana çıktığı 
zamanda senet üzerinde hak sahibi olan şahıs, senedin iptaline 
karar verilmesini istiyebilir. 
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MADDE 564. — iptal kararı üzerine hak sahibi hakkını se- II * Hükümleri. 

netsiz olarak da dermeyan veya yeni bir senet ihdasım talebe-
debilir. 

Bunun haricinde iptal usulü ve hükümleri hakkmda, kıymet
li evrakın muhtelif nevilerine mütaallik hususi hükümler tatbik 
olunur. 

MADDE 565. — Muhtelif kıymetli evrak hakkındaki hususi F) Hususi 
hükümler mahfuzdur. hükümler. 

İkinci Fasıl 
Nama yazık senetler 

MADDE 566. — Belli bir şahıs namına yazılı olup da onun 
emrine kaydını ihtiva etmiyen ve kanunen de emre yazılı se
netlerden sayılmıyan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır. 

MADDE 567. — Borçlu, ancak senedin hâmili bulunan ve 
senette adı yazılı olan veya onun hukuki halefi olduğunu ispat 
eden şahıslara ödemeye mecburdur. 

Bu cihet ispat edilmediği halde ödemede bulunan borçlu, 
senedin hakiki sahibi olduğunu ispat eden bir üçüncü şahsa 
karşı borcundan kurtulmuş olmaz. 

MADDE 568. — Nama yazılı senet içinde senet bedelini her 
hâmiline ödemek hakkım mahfuz tutmuş olan borçlu, alacaklı 
sıfatının ispat edilmesini aramamış olsa dahi hâmile hüsnüni
yetle yapacağı ödeme neticesinde borcundan kurtulmuş olur. 
Şu kadar ki; hâmile ödemede bulunmakla mükellef değildir. 
697 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü mahfuzdur. 

MADDE 569. — Aksine hususi hükümler olmadıkça nama 
yazılı senetler; hâmile yazılı senetler hakkındaki hükümlere 
göre iptal olunur. 

Borçlu, senette ilânların sayısını azaltmak veya mehilleri 
kısaltmak suretiyle iptal için daha basit bir usul derpiş edebi
leceği gibi alacaklı kendisine senedin iptal ve borcun itfa olun
duğunu gösteren, resmen tanzim veya usulen tasdik edilmiş 
bir vesika verildiği takdirde, senet ibraz edilmeksizin ve ipta
line karar verilmeksizin dahi muteber olmak üzere ödemek 
hakkını da mahfuz tutabilir. 

A) Tarifi. 

B) Alacaklının 
hakkını nasıl 
ispat edeceği. 

I -Kaide olarak. 

II - Eksik nama 
yazılı senetler. 

C) îptal karan. 

Üçüncü Fasıl 
Hâmile yazılı senetler 

MADDE 570. — Senedin metin veya şeklinden, hâmili kim 
ise o kimsenin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli ev
rak; hâmile (hâmiline) yazılı senet sayılır. 

Mahkeme karariyle ödemeden menedilen borçlunun ödemesi 
muteber olmaz. 

A) Tarifi. 
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B) Borçlunun 

defileri. 
I - Umumi olarak. 

II - Hâmile yazılı 
faiz kuponları. 

ü) îptal kararı. 
I • Umumi olarak. 

1. Salâhiyet. 

Öd eme yasağı. 

3. İlân ile davet, 
müracaat müddeti. 

MADDE 571. — Borçlu, hâmile yazılı bir senetten doğan 
alacağa karşı ancak senedin hükümsüzlüğüne taallûk eden veya 
senetten anlaşılan defilerle alacaklı her kim ise ona karşı şah
san haiz olduğu defileri ileri sürebilir. 

Borçlu ile önceki hâmillerden birisi arasında doğrudan doğ
ruya mevcut münasebetlere dayanan defilerin dermeyanı, an
cak senedi iktisabederken hâmilin bilerek borçlunun zararına 
hareket etmiş olması halinde caizdir. 

Senedin, borçlunun rızası hilâfına tedavüle çıkarıldığı yo
lunda bir defi dermeyan olunamaz. 

MADDE 572. — Borçlu hâmile yazılı faiz kuponlarmdan do
ğan alacağa karşı ana paranın itfa edildiği definde bulunamaz. 

Ana paranın ödenmesi halinde, borçlu, ilerde muacceliyet kes-
bedecek olup asıl senetle birlikte kendisine teslim edilmiyen faiz 
kuponlarının tutarını bu kuponlar hakkında cari olan müruru
zaman müddeti geçinceye kadar alıkoymak hakkını haizdir; me
ğer ki, teslim edilmiyen kuponların iptaline karar verilmiş ya
hut tutarı mukabilinde teminat gösterilmiş olsun. 

MADDE 573. — Hisse senetleri, tahviller, intifa senetleri, 
(münferit kuponlar haricolmak üzere) kupon varakaları, esas 
kupon varakalarının yenilenmesine yanyan kuponlar (talon-
lar) gibi hâmile yazılı senetlerin iptaline hak sahibinin talebi 
üzerine mahkemece karar verilir. 

Salahiyetli mahkeme, borçlunun ikametgâhı mahkemesi ve
ya hisse senetleri hakkında anonim şirket merkezinin bulundu
ğu yerin mahkemesidir. 

Dilekçe sahibinin senedin zilyedi bulunduğu ve onu zayi et
tiği yolundaki iddialarının mahkemece kuvvetle muhtemel gö
rülmesi lâzımdır. 

Kupon varakası veya talonu bulunan bir senet hâmilinin 
elinden yalnız kupon varakası veya talonu çıkmış olursa talebin 
haklı olduğunun ispatı için esas senedin ibrazı yeter. 

MADDE 574. — Dilekçe sahibinin talebi üzerine mahkeme 
senedin borçlusunu; hilâfına hareket ettiği takdirde iki defa 
ödemek mecburiyetinde kalacağını ihtar ederek bedelini öde
mekten meneder. 

Bir kupon varakasının iptaline karar vermek lâznngeldiği 
takdirde vâdeleri dâva sırasında hulul eden münferit kuponlar 
hakkında faiz kuponlarının iptaline mütedair hükümler tatbik 
olunur. 

MADDE 575. — Mahkeme, dilekçe sahibinin, senedin zilyedi 
bulunmuş ve onu zayi etmiş olduğuna dair verdiği izahatın doğ
ruluğunu kuvvetle muhtemel görürse, belli olmıyan hâmili ilân 
voliyle senedi muayyen bir müddet içinde ibraz etmeye davet ve 
aksi takdirde senedin iptaline karar verileceğini ihtar eder. 
Müddetin en az altı ay olarak tesbiti lâzımdır; bu müddet ilk 
ilân gününden itibaren işlemeye başlar. 
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MADDE 576. — Senedi ibraz hususundaki ilânın 37 nci mad

dede yazılı gazetede üç kerre yapılması lâzımdır. 
Mahkeme lüzum gördüğü takdirde ayrıca münasip göreceği 

diğer şekillerde de ilânlar yapılmasına karar verebilir. 
MADDE 577. — İptali istenen senet ibraz edilirse, mahke

me, dilekçe sahibine senedin iadesi hususunda dâva açması için 
bir mehil tâyin eder. 

Dilekçe sahibi bu mehil içinde dâva açmazsa, mahkeme, se
nedi geriverir ve ödeme yasağını kaldırır. 

MADDE 578. — Senet tâyin olunan mehil içinde ibraz edil
mezse, mahkeme, senedin iptaline karar verir veya lüzum görür
se başka tedbirler de ittihaz edebilir. 

Hâmile yazılı bir senedin iptali hakkındaki karar, derhal 37 
nci maddede anılan gazete ile ve mahkeme lüzum görürse başka 
vasıtalarla da ilân edilir. 

îp ta l kararı üzerine dilekçe sahibi, masraf\ kendisine aidol-
mak üzere yeni bir senet ihdasını veya muaccel borcun ifasını 
istemek hakkını haizdir. 

MADDE 579. — Münferit kuponların zıyaı halinde hak sa
hibinin talebi üzerine, mahkeme, bedelin vâdesinde ve eğer vâ
de esasen hulul etmiş bulunursa derhal mahkemeye yatırılması
na karar verir. 

tîç. yıl geçtikten sonra 'hiçbir hak sahibi müracaat etmemiş 
olur ve vâdenin hululünden itibaren üç yıl geçmiş olursa mah
keme karariyle bedel dilekçe sahibine verilir. 

MADDE 580. —' Banknot ve büyük miktarda çıkarılıp gö
rüldüğünde ödenmesi gereken ve para yerine ödeme vasıtası ola
rak kullanılan ve muayyen bedelleri yazılı olan diğer hâmile 
yazılı senetlerin iptaline karar verilemez. 

Devlet tarafından çıkarılmış olan tahviller hakkındaki hu
susi hükümler mahfuzdur. 

MADDE 581. — Hâmile yazılı olan ipotekli borç senediyle 
irat senedi hakkındaki hususi hükümler mahfuzdur. 

i. İlân sekli. 

5. Hükümleri. 
a) Senedin ib

razı halinde. 

b) Senedin ibraz 
edilmemesi 

halinde. 

II - Kuponlarda 
usul. 

III - Banknotlarda 
ve buna benzer 
kâğıtlarda usul. 

D) İpotekli borç 
senedi ve irat 

senedi. 

Dördüncü Fasıl 
Kambiyo senetleri 

Akit ile borçlanmaya ehil olan kimse; poli-MADDE 582, 
çe, çek ve bono ile borçlanmaya da 'ehildir 

Borçlanma 
ehliyeti, 
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A) Şekil. 
I - Unsurları. 

1. Umumi olarak. 

2. Unsurların 
bulunmaması. 

II - Münferit 
unsurlar. 

1. Keşidecinin 
aynı zamanda mu
hatap veya emrine 

ödenecek kimse 
olması. 

2. Adresli ve 
ikametgâhlı 

poliçe. 

3. Faiz şartı. 

BİRİNCİ KISIM 
Poliçe 

Birinci Ayırım 
Poliçenin keşidesi ve şekli 

MADDE 583. — Poliçe : 
1. Senet metninde «Poliçe» kelimesini ve eğer senet türk-

çeden başka bir dille yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak 
kullanılan kelimeyi; 

2. Muayyen bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve 
şartsız havaleyi; 

3. ödiyecek olan kimsenin (muhatabın) ad ve soyadını; 
4. Vâdeyi; 
5. ödeme yerini; 
6. Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soy

adını; 
7. Keşide tarihi ve yerini; 
8. Keşidecinin imzasını; 

ihtiva eder. 
MADDE 584. — Yukarıki maddede yazılı hususlardan bi

rini ihtiva etmiyen senet aşağıdaki fıkralarda yazılı haller 
dışında poliçe sayılmaz. 

Vâdesi gösterilmiyen poliçenin görüldüğünde ödenmesi meş
rut sayılır. 

Ayrıca tasrih edilmiş olmadıkça muhatabın soyadı yanın
da gösterilen yer, ödeme yeri ve aynı zamanda da muhatabın 
ikametgâhı sayılır. 

Keşide yeri gösterilmiyen poliçe, keşidecinin soyadı yanında 
gösterilen yerde keşide edilmiş sayılır.. 

MADDE 585. — Poliçe bizzat keşidecinin emrine yazılı 
olabileceği gibi bizzat keşideci üzerine veya bir üçüncü şahıs 
hesabına da keşide edilebilir. 

MADDE 586. — Poliçenin üçüncü şahsın ikametgâhında 
ödenmesi şart koşulabilir. 

Bu üçüncü şahsın ikametgâhı muhatabın ikametgâhının bu
lunduğu yerde (adresli poliçe) veya başka bir yerde (ikamet
gâhlı poliçe) bulunabilir. 

MADDE 587. — Görüldüğünde veya görüldüğünden mu
ayyen bir müddet sonra ödenmesi şart kılman bir poliçeye ke
şideci tarafından faiz şartı dercolunabilir. Bütün diğer poliçe
lerde böyle bir faiz şartı yazılmamış sayılır. 
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Faiz miktarının poliçede gösterilmesi lâzımdır; gösterilme

miş ise faiz şartı yazılmamış sayılır. 
Başka bir gün zikredilmemişse faiz, poliçenin keşide günün

den itibaren işler. 
MADDE 588. — Poliçe bedeli hem yazı ve hem de rakamla 

gösterilip de iki bedel arasında fark bulımursa yazı ile gös
terilen bedele itibar olunur. 

Poliçe bedeli yalnız yazı ile veya yalnız rakamla mütaaddit 
defalar gösterilmiş olup da bedeller arasında fark bulunursa 
en az olan bedel muteber sayılır. 

MADDE 589. —, Bir poliçe, poliçe ile borçlanmaya ehil ol-
mıyan kimselerin imzasını, sahte imzaları, mevhum şahısların 
imzalarım yahut imzalıvan veya namlarına imzalanmış olan şa
hısları her hangi bir sebep dolayısiyle ilzam etmiyen imzaları 
taşırsa, diğer imzaların sıhhatine bu yüzden halel gelmez. 

MADDE 590. — Temsile salâhiyeti olmadığı halde bir şah
sın temsilcisi sıfatiyle bir poliçeye imzasını koyan kimse, o poli
çeden dolayı bizzat mesul olur ve poliçeyi ödediği takdirde tem
sil olunanın haiz olabileceği haklara sahibolur. Salâhiyetini 
aşan temsilci için dahi hüküm böyledir. 

MADDE 591. — Keşideci, poliçenin kabul edilmemesinden 
ve ödenmemesinden dolayı mesuldür. Keşidecinin kabul edilme
me halindeki mesuliyetten kendini muaf tutması caiz ise de 
ödenmeme halindeki mesuliyetten muaf olduğunu gösteren ka
yıtlar yazılmamış sayılır. 

MADDE 592. — Tedavüle çıkarılırken tamamen doldurul
mamış bulunan bir poliçe, aradaki anlaşmalara aykırı bir şe
kilde doldurulursa bu anlaşmalara riayet edilmemiş olması key
fiyeti, hâmile karşı ileri sürülemez; meğer ki hâmil poliçeyi 
kötü niyetle iktisabetmiş veya iktisap sırasında kendisine ağır 
bir kusur isnadı mümkün bulunmuş olsun. 

ikinci Ayırım 

Ciro 

MADDE 593. — Her poliçe, sarahaten, emre yazılı olmasa 
dahi, ciro ve teslim yolu ile devrolunabilir. 

Keşideci poliçeye : «Emre yazılı değildir.» kelimelerini veya 
aynı mânayı ifade eden bir kaydı dercetmişse, poliçe ancak 
alacağın temliki yolu ile devrolunabilir ve bu devir alacağın 
temlikinin hukuki neticelerini doğurur. 

Ciro, poliçeyi kabul etmiş olsun veya olmasın muhataba, 
keşideciye veya poliçe ile borç altına girmiş olanlardan her 
hangi birine de yapılabilir. Bu kimseler poliçeyi yeniden ciro 
edebilirler. 

4. Poliçe tutarı
nın muhtelif şekil
lerde gösterilmesi. 

B) İmza edenle
rin mesuliyeti. 

I - Mut eh er olmı-
yan imzaların 

bulunması. 

II - Salâhiyet ol
maksızın imza. 

III - Keşidecinin 
mesuliyeti. 

IV - Açık poliçe. 

A) Poliçenin dev-
r edilebilmesi. 
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B) Ciro. 

I • Kayıtsız, şartsız 
olması. 

II - Cironun .şekli. 

III - Cironun 
hükümleri. 

1. Nakil vazifesi. 

2. , Teminat 
vazifesi. 

3. Hak sahipliği
ni ispat vazifesi. 

IV - Def iler. 

MADDE 594. — Cironun kayıtsız ve şartsız olması lâzım
dır. Cironun tâbi tutulduğu her şart yazılmamış addolunur. 

Kısmi ciro bâtıldır. 
Hâmiline ciro beyaz ciro hükmündedir. 
MADDE 595. — Cironun poliçe veya poliçeye bağlı olan ve 

«alonj» denilen bir kâğıt üzerine yazılması ve ciranta tarafın
dan imzalanması lâzımdır. 

Lehine ciro yapılan kimsenin ciroda gösterilmesine lüzum 
olmadığı gibi ciro, cirantanın sadece imzasından bile ibaret 
olabilir. Bu şekildeki cirolara «beyaz ciro» denilir. Bunun 
muteber olması için cironun poliçenin arkasına veya alonj üze
rine yazılması lâzımdır. 

MADDE 596. — Ciro ve teslim neticesinde poliçeden doğan 
bütün haklar devredilmiş olur. 

Ciro beyaz ciro ise hâmil : 
1. Ciroyu kendi namına veya diğer bir şahıs namına doldu

rabilir; 
2. Poliçeyi yeniden beyaz olarak yahut diğer muayyen 

bir şahsa tekrar ciro edebilir; 
3. Beyaz ciroyu doldurmaksızın ve poliçeyi tekrar ciro et

meksizin poliçeyi başka bir kimseye verebilir. 
MADDE 597. — Aksine şart bulunmadıkça ciranta poliçe

nin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden mesuldür. 
Ciranta, poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir; bu 

halde, senet sonradan kendilerime ciro edilmiş olan kimselere 
karşı mesul olmaz. 

MADDE 598. — Bir poliçeyi elinde bulunduran kimse, son 
ciro beyaz ciro olsa dahi kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağ
lı cirolardan anlaşıldığı takdirde salahiyetli hâmil sayılır. Çi
zilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz 
ciroyu diğer bir ciro takibederse son ciroyu imzalıyan kimse, po
liçeyi beyaz ciro ile iktisabetmiş sayılır. 

Poliçe her hangi bir surette hâmilin elinden çıkmış bulunur
sa yukarıki fıkrada yazılı hükümlere göre hakkı anlaşılan yeni 
hâmil, ancak poliçeyi kötü niyetle iktisabetmiş olduğu veya ik
tisabında ağır bir kusur bulunduğu takdirde o poliçeyi geriver-
mekle mükelleftir. 

MADDE 599. — Poliçeden dolayı kendisine müracaat olu
nan kimse keşideci veya önceki hâmillerden biriyle kendi arasın
da doğrudan doğruya mevcudolan münasebetlere dayanan defi-
leri müracaatta bulunan hâmile karşı ileri süremez; meğer ki, 
hâmil, poliçeyi iktisabederken bile bile borçlunun zararına ha
reket etmiş olsun. 

Alacağın temliki voliyle yapılan devirlere ait hükümler mah
fuzdur, 
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MADDE 600. — Ciro «Bedeli tahsil içindir.» «Kabız için

dir», «Vekâleten» ibaresini veya sadece tevkili ifade eden diğer 
her hangi bir kaydı ihtiva ederse hâmil, poliçeden doğan bütün 
hakları kullanabilir; fakat o poliçeyi ancak tahsil cirosu şeklin
de tekrar ciro edebilir. 

Poliçeden mesul olanlar bu halde ancak cirantaya karşı ile
ri sürebilecekleri defileri hâmile karşı dermeyan edebilirler. 

Tahsil için verilen ciroda mündemiç bulunan salâhiyet, bu 
salâhiyeti verenin ölümü ile sona ermiyeceği gibi onun medeni 
hakları kullanma ehliyetini kaybetmesiyle de ortadan kalkmaz. 

MADDE 601. — Ciro, «Bedeli teminattır», «Bedeli rehin
dir» ibarelerini yahut terhini ifade eden diğer her hangi bir kay
dı ihtiva ederse, hâmil poliçeden doğan bütün hakları kullana
bilir; fakat kendisi tarafından yapılan bir ciro ancak tahsil ci
rosu hükmündedir. 

Poliçeden mesul olanlar, kendileriyle ciranta arasında doğ
rudan doğruya mevcudolan münasebetlere dayanan defileri hâ
mile karşı ileri süremezler; meğer ki, hâmil poliçeyi iktisabeder-
ken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun. 

MADDE 602. — Vâdenin geçmesinden sonra yapılan ciro, 
vâdeden önce yapılan bir cironun hükümlerini doğurur; şu ka
dar ki, ödenmeme protestosundan yahut bu protestonun tanzi
mi için muayyen olan müddetin geçmesinden sonra yapılan ci
ro ancak alacağın temliki hükümlerini meydana getirir. 

Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro protestonun tan
zimi için muayyen olan müddetin geçmesinden önce yapılmış 
sayılır. 

Üçüncü Ayırım 

Kabul ve aval 

MADDE 603. — Poliçe vâdenin hululüne kadar hâmil veya 
poliçeyi elinde tutan herkes tarafından muhatabın ikametgâhın
da onun kabulüne arz olunabilir. 

MADDE 604. — Keşideci, bir müddet tâyin etmek veya et
memek suretiyle poliçenin kabule arz edilmesini şart koşabilir. 

Keşideci, üçüncü bir şahsın ikametgâhında veya muhatabın-
ikametgâhından başka bir yerde yahut görüldükten muayyen 
bir müddet sonra ödenmesi gereken poliçeler haricolmak üzere, 
poliçenin kabule arzını menettiğini poliçeye yazabilir. 

Keza keşideci, poliçenin muayyen bir tarihten önce kabule 
arz edilmemesini de şart kılabilir. 

Keşideci poliçenin kabule arzını menetmiş olmadıkça her 
ciranta, bir müddet tâyin etmek veya etmemek suretiyle, poliçe
nin kabule arzını şart koşabilir. 

V - Cironun husu
si çeşitleri. 

1. Tahsil için 
ciro. 

2. Rehin cirosu. 

3. Vâdeden son
raki ciro. 

A) Kabule arz. 
I - Kaide. 

II-Kabule arşe, 
şartı ve yasağı. 
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/ / / - Görüldükten 
muayyen bir müd
det sonra ödenme
si gereken poliçe

lerde. 

IV - Bir daha ka
bule arz. 

B) Kabul. 
I - Şekli. 

1. Umumi olarak. 

2. Kabulün 
tahdidi. 

3. Adresli ve 
ikametgahlı poliçe. 

II - Hükümleri. 
1. Umumi olarak. 

2. Kabul şerhi
nin çizilmesi. 

MADDE 605. — Görüldükten muayyen bir müddet sonra 
ödenmesi şart kılman poliçelerin, keşide gününden itibaren bir 
yıl içinde kabule arz edilmesi lâzımdır. 

Keşideci bu müddeti kısaltabileceği gibi daha uzun bir müd
det de şart koşabilir. 

Cirantalar kabule arz müddetlerini kısaltabilirler. 
MADDE 606. — Muhatap, poliçenin kendisine arz edildiği 

günü takibeden günde bir daha ibrazını istiyebilir. İlgililer bu 
talebin yerine getirilmediğini, ancak bu talep protestoya der-
cedildiği takdiiKİe ileri sürebilirler. 

Hâmil, kabule arz edilen poliçeyi muhatabın eline vermeye 
mecbur değildir. 

MADDE 607. — Kabul beyanı poliçe üzerine yazılır ve «Ka
bul edilmiştir» tabiriyle veya buna muadil başka bir ibare ile 
ifade ve muhatap taraf m dan imza edilir. Muhatabın poliçenin 
yüz tarafına yalnız imzasını koyması, kabul hükmündedir. 

Poliçenin görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi 
şart edilmiş olduğu veya hususi bir şart gereğince muayyen bir 
müddet içinde kabule arz edilmesi lâzımgeldiği takdirde, hâmil 
ibraz günü tarihinin atılmasını istemedikçe kabul hangi gün 
vukubulmuşsa o günün tarihi atılır. Tarih atılmamış olduğu tak
dirde hâmil cirantalarla keşideciye karşı müracaat haklarını 
muhafaza edebilmek için bu eksikliği vaktinde tanzim edilecek 
bir protesto ile tesbit ettirmeye mecburdur. 

MADDE 608. — Kabul, kayıtsız, şartsız olmalıdır; fakat 
muhatap kabulü poliçe bedelinin bir kısmına hasredebilir. 

Kabul şerhi bundan başka noktalarda poliçe münderecatm-
dan farklı olursa, poliçe kabul edilmemiş sayılır. Bununla be
raber kabulü yapan, kabulündeki şartlar dairesinde mesuldür. 

MADDE 609. — Keşideci poliçede, ödiyecek üçüncü bir şah
sı göstermeksizin, muhatabın ikametgâhından başka bir yeri 
ödeme yeri olarak göstermişse muhatap kabul şerhinde bir 
üçüncü şahsı gösterebilir. Aksi takdirde muhatap, ödeme yerin
de poliçeyi bizzat ödemeyi taahhüdetmiş sayılır. 

Eğer poliçenin bizzat muhatabın ikametgâhında ödenmesi 
şart kılmmışsa, muhatap, kabul şerhinde ödemenin yapılaca
ğı yer olmak üzere ödeme yerinde bulunan bir adresi göstere
bilir. 

MADDE 610. — Muhatap, poliçeyi kabul etmekle bedelini 
vâdesinde ödemeyi taahhüdetmiş olur. 

ödemeden imtina halinde hâmil, keşideci dahi olsa poliçe
den dolayı 637 ve 638 nci maddeler gereğince istenebilecek şey
lerin hepsini kabul edenden doğrudan doğruya talep hakkını 
haizdir. 

MADDE 611. — Muhatap, poliçe üzerindeki kabul şerhini 
poliçeyi geri vermeden önce çizmiş olursa kabulden imtina et-
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miş sayılır. Aksi sabit oluncaya kadar kabul şerhi, poliçenin 
geri verilmesinden önce çizilmiş addolunur. 

Bununla beraber muhatap hâmile yahut poliçede imzası bu
lunan bir kimseye, poliçeyi kabul ettiğini yazı ile bildirmiş olur
sa bunlara karşı kabul beyanı dairesinde'mesul olur. 

MADDE 612. — Poliçedeki bedelin ödenmesi, aval suretiyle 
tamamen veya kısmen temin olunabilir. 

Bu teminat, üçüncü bir şahıs yahut poliçede zaten imzası 
bulunan bir kimse tarafından da verilebilir. 

MADDE 613. — Aval şerhi, poliçe veya alonj üzerine ya
zılır. 

Aval «aval içindir» tâbiri ile veya buna muadil diğer her 
hangi bir ibare ile ifade ve avali veren kimse tarafından imza 
edilir. 

Muhatap veya keşidecinin imzaları müstesna olmak üzere po
liçenin yüzüne konan her imza, aval şerhi sayılır. 

Kimin için verildiği aval şerhinde açıklanmak lâzımdır; 
açıklanmadığı takdirde aval, keşideci için verilmiş sayılır. 

MADDE 614. — Aval veren kimse, kimin için taahhüt altı
na girmişse tıpkı onun gibi mesul olur. 

Aval veren kimsenin temin ettiği borç, şekle ait noksandan 
başka bir sebepten dolayı batıl olsa dahi aval verenin taahhüdü 
muteberdir. 

Aval veren kimse, poliçe bedelini ödediği takdirde poliçe
den dolayı lehine taahhüt altına girmiş olduğu kimseye ve ona 
karşı poliçe gereğince mesul olan kimselere karşı poliçeden do
ğan hakları iktisabeder. 

Dördüncü Ayırım 
ödeme 

MADDE 615. — Bir poliçe : 
1. Görüldüğünde; 
2. Görüldükten muayyen bir müddet sonra; 
3. Keşide gününden muayyen bir müddet sonra; 
4. Muayyen bir günde; 

ödenmek üzere keşide olunabilir. 
Vâdesi başkaı şekilde yazılan veya birbirini takibeden vâde

leri gösteren poliçeler batıldır. 
MADDE 616. — Görüldüğünde ödenmek üzere keşide olu

nan poliçe ibrazında ödenir. Böyle bir poliçenin keşide günün
den itibaren bir yıl içinde ödenmesi için ibrazı lâzımdır. Ke
şideci bu müddeti kısaltabileceği gibi daha uzun bir müddet 
dahi tesbit edebilir. îbraz müddetleri cirantalar tarafından kı-
saltılabilir. 

Keşideci, görüldüğünde ödenecek bir poliçenin muayyen 
bir günden önce ödenmek üzere ibraz edilmiyeceği hakkında 
şart koyabilir. Bu takdirde ibraz müddeti o tarihten başlar. 

C) Aval. 
I-Aval verenler. 

II-Şekil. 

III - Hükümler. 

A) Vâde. 
I - Vâdenin tesbiti. 
1. Umumi olarak. 

2. Görüldüğünde 
ödenecek poliçe. 
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3. Görüldükten 

muayyen bir müd
det sonra ödenecek 

poliçe. 

II - Müddetlerin 
hesabı. 

1. Umumi olarak. 

2. Takvimlerin 
çatışması. 

B) ödeme. 
I - îbraz. 

II-Makbuz iste
mek hakkı. 

MADDE 617. — Görüldükten muayyen bir müddet sonra 
ödenecek bir poliçenin vâdesi, kabul şerhinde yazılı tarihe veya 
protesto tarihine göre tâyin olunur. 

Kabul şerhinde tarih gösterilmemiş ve protesto da çekilme
miş olursa poliçe, kabul eden hakkında, kabule ibraz için der
piş edilen müddetin son günü kabul edilmiş sayılır. 

MADDE 618. — Keşide gününden veya görüldükten bir ve
ya birkaç ay sonra ödenmek üzere keşide edilen bir poliçemi] 
vâdesi, ödemenin yapılması gereken ayın mukabil gününde 
gelmiş olur. Mukabil gün bulunmadığı takdirde vâde o ayın 
son günü gelmiş olur. 

Bir poliçe, keşide gününden veya görüldükten bir buçuk ay 
veya birkaç ay ve yarım ay sonra ödenmek üzere keşide olun
duğu takdirde, ilk önce tam aylar hesab edilir. 

Eğer vâde olarak bir ayın başı, ortası veya sonu tesbit edil
mişse bu tâbirlerden ayın birinci, on beşinci ve sonuncu gün
leri anlaşılır. 

«Sekiz gün» veya «on be'ş gün» tâbirlerinden «bir veya iki 
hafta değil hakiki olarak sekiz veya on beş günlük bir müddet 
anlaşılır. 

«Yarım ay» tâbiri on beş günlük bir müddeti gösterir. 
MADDE 619; — Muayyen bir günde ödenecek bir poliçenin 

keşide yeri ile ödeme yeri arasında takvim farkı olduğu tak
dirde vâde, ödeme yerinin takvimine göre tesbit edilmiş sayılır. 

Takvimleri farklı olan iki yer arasında keşide edilen bir 
poliçe keşide gününden muayyen bir müddet sonra ödenmek 
üzere keşide edildiği takdirde keşide günü ödeme yerindeki 
takvimin mukabil gününe irca olunmak suretiyle vâde hesab-
edilir. 

Poliçelerin ibraz müddetlerinin hesabı hususunda da yuka-
rıki fıkralar hükümleri tatbik olunur. 

Poliçedeki bir kayıt veya poliçenin diğer mündereeatmdan, 
maksadın başka olduğu anlaşılırsa bu madde hükümleri tatbik 
olunmaz. 

MADDE 620. — Muayyen bir günde veya keşide gününden 
yahut görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenecek bir 
poliçenin hâmili, poliçeyi ödeme gününde veya onu takibeden 
iki iş günü içinde ödenmek üzere ibraza mecburdur. 

Poliçenin bir takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz yerine 
geçer. 

MADDE 621. — Muhatap poliçeyi öderken hâmil tarafın
dan bir ibra şerhi yazılarak poliçenin kendisine verilmesini is
teyebilir. 

Hâmil kısmi ödemeyi reddedemez. 
Kısmi ödeme halinde muhatap bu ödemenin poliçe üzerine 

işaret edilmesini ve kendisine bir makbuz verilmesini isteyebi
lir. 
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MADDE 622. — Hâmil, vâdeden önce poliçe bedelini alma

ya zorlanamaz. 
Vâdeden ön/ce ödeyen muhatap, bu yüzden doğacak mesuli

yeti kendisi üzerine almış olur. 
Hile veya ağır bir kusuru bulunmadıkça poliçeyi vâdesin

de ödeyen kimse borcundan kurtulmuş olur. ödeyen kimse, 
cirolar arasında muntazam bir teselsülün mevcudolup olmadı
ğını incelemiye mecbur ise de cirantaların imzalarının sıhha
tini araiştırmaya mecbur değildir. 

MADDE 623. — Poliçenin ödeme yerinde rayici olmıyan 
bir para ile ödeneceği şart. koşıılduğu takdirde, bedeli, vâde gü
nündeki kıymetine göre o memleket parasiyle ödenebilir. Borç
lu ödemede geciktiği takdirde hâmil poliçe bedelinin dilerse vâ
de günündeki dilerse ödeme günündeki rayice göre memleket 
parasiyle ödenmesini istiyebilir. 

Kanuni rayici olmıyan paranın kıymeti, ödeme yerindeki ti
cari teamüllere göre tâyin olunur. Bununla beraber keşideci 
ödenecek paranın poliçede yazılı muayyen bir rayice göre he-
sabedilmesini şart edebilir. 

Keşideci ödemenin muayyen bir para ile yapılması lüzu
munu şart koşmuş ise (aynen ödeme şartı) ilk iki fıkranın hü
kümleri tatbik olunmaz. 

Poliçe bedeli, keşide ve ödeme yeri olan memleketlerde ay
nı adı taşıyan ve fakat kıymetleri birbirinden farklı olan para 
ile gösterildiği takdirde ödeme yerindeki para kasdedilmiş sa
yılır. 

MADDE 624. — Bir poliçe 620 nci maddede tâyin edilen 
müddet zarfında ödeme için ibraz edilmediği takdirde borçlu 
masraf ve hasar hâmile aidolmak üzere poliçenin bedelini note
re tevdi edebilir. 

/ / / - Vâdeden ön
ce ve vâdesinde 

ödeme. 

IV - Yabancı mem
leket parasiyle 

ödeme. 

V - Tevdi 

Beşinci Ayıran 

Kabul ve ödemeden imtina hallerinde müracaat hakları 

MADDE 625. — Hâmil, vâdenin hululünde poliçe ödenme-
mişse, cirantalara, keşideciye ve poliçe dolayısiyle taahhüt altı
na girmiş olan diğer kimselere karşı müracaat hakkını kulla
nabilir. 

Hâmil : 
1. Kabulden tamamen veya kısmen imtina edilmiş; 
2. Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın, muhatap iflâs et

miş veya sadece ödemelerini tatil etmiş yahut aleyhindeki her 
hangi bir icra takibi semeresiz kalmış; 

3. Kabul için arz edilmesi menedilen bir poliçenin keşidecisi 
iflâs etmiş; 
bulunursa vâdenin hululünden önce de aynı müracaat hakkını 
haizdir. 

A)' Müracaat 
hakkı. 

I - Umumi olarak. 
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II -Protesto. 

1, Müddetler ve 
şartları. 

2. Şekli. 
a) Noterlikçe 

tanzimi. 

b) İçindekiler. 

c) Protesto 
varakası. 

MADDE 626. — Kabulden veya ödemeden imtina, kabul et
meme veya ödememe protestosu denilen resmî bir vesika ile 
tesbiti mecburidir. 

Kabul etmeme protestosunun, kabule arz için muayyen olan 
müddet içinde çekilmesi lâzımdır. Şayet 606 ncı maddenin birin
ci fıkrasında gösterilen halde poliçenin ilk arzı vâdenin son 
gününde vukua gelmiş ise protesto o günün ertesi günü dahi 
çekilebilir. 

Muayyen bir günde veya keşide gününden veya görüldük
ten muayyen bir müddet sonra ödenmesi şartını havi bir po
liçeden dolayı çekilecek ödememe protestosunun, ödeme günü
nü takibeden iki iş günü içinde çkilmesi lâzımdır. Görüldü
ğünde ödenmesi şart olan bir poliçeden dolayı çekilecek ödeme
me protestosu yukarıki fıkrada kabul etmeme protestosu için 
gösterilen müddetler içinde çekilir. 

Kabul etmeme protestosu çekilmiş olması halinde ödeme 
için poliçeyi ibraz etmeye lüzum olmadığı gibi ödememe pro
testosu çekmeye de ihtiyaç yoktur. 

Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın, muhatap ödemelerini ta
til etmiş veya aleyhindeki her hangi bir icra takibi semeresiz 
kalmış ise, hâmil müracaat haklarını ancak poliçenin ödenmesi 
için muhataba ibrazından ve protestonun çekilmesinden sonra 
kullanabilir. 

Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın muhatap veya kabul 
için arz edilmesi menedilen bir poliçenin keşidecisi iflâs etmişse 
iflâs ilâmının ibrazı, müracaat hakkının kullanılması için kâ
fidir. 

MADDE 627. — Protestonun aşağıdaki maddede bildirilen 
şekil ve surette noterlikçe tanzimi lâzımdır. 

MADDE 628. — Protesto : 
1. Protestoyu çeken ve kendisine protesto çekilen kimse

lerin ad ve soyadlarını veya ticaret unvanlarını; 
2. Kendisine protesto çekilen kimsenin, poliçeden doğan ta

ahhüdünü yerine getirmeye davet edildiği halde taahhüdünü 
yerine getirmemiş veya kendisi bulunamamış yahut ticaret ye
rinin veya meskeninin tesbit edilememiş olduğuna dair bir şerhi; 

3. Sözü geçen davetin yapıldığı veya davet teşebbüsünün 
akim kaldığı yer ve güne ait bir şerhi; 

4. Protestoyu tanzim eden noterin imzasını ihtiva eder. 
Kısmi ödeme, protestoda zikredilir. 
Kabul için kendisine bir poliçe ibraz edilmiş olan muhatap, 

poliçenin ertesi günü tekrar ibrazını istemiş ise bu keyfiyet de 
protestoya yazılır. 

MADDE 629. — Protesto ayrı bir varaka halinde tanzim 
edilerek poliçeye bağlanır. 

Eğer protesto, aynı bir poliçenin mütaaddit nüshaları veya 
poliçenin aslı ile bir sureti ibraz edilerek tanzim edilmiş ise pro-
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testoyu bu nüshalardan birisine veya asıl senede bağlamak kâ
fidir. 

Diğer nüshalara veya surete, protestonun kalan nüshalardan 
birine veya poliçenin aslına bağlanmış bulunduğu kaydolunur. 

MADDE 630. — Kabul, poliçedeki bedelin bir kısmına muıı7 
hasır bulunupta bu yüzden protesto tanzim edilirse poliçenin bir 
sureti çıkarılarak protesto bu suret üzerine yazılır. 

MADDE 631. — Bir poliçeyi kabul ve tediye edecek birden 
çok borçluların hepsi için, tek protesto varakası tanzim oluna
bilir. 

d) Kısmi kabul 
halinde. 

e) Birden fazla 
kimseler aleyhine 

tanzim edilen 
protesto. 

MADDE 632. — Protestoyu tanzim eden noter poliçenin bir 3. Saklama mü-
suretini protesto varakası ile birlikte saklamakla mükelleftir. kellefiyeti. 

MADDE 633. — Noter tarafından imza edilen protesto ka- *• Sakat protesto. 
nuna uygun olarak tanzim edilmediği veya içindeki kayıtlar 
yanlış olduğu takdirde dahi muteberdir. 

Noter hakkındaki inzibati hükümler mahfuzdur. 
MADDE 634. — Keşideci veya ciranta yahut aval veren kim

se, senet üzerine «Masrafsız iade», «protestosuz» şartlarını ve
ya bunlara muadil diğer her hangi bir ibareyi yazarak imzala
mak suretiyle, hâmili müracaat hakkını kullanmak için kabul 
etmeme veya ödememe protestosu keşidesinden muaf tutabilir. 

Bu şart, hâmili, poliçeyi vaktinde ibraz etmek ve gereken ih
barları yapmak mükellefiyetlerinden vareste kılmaz. Müddetle
re riayet olunmadığını ispat mükellefiyeti, bunu hâmile karşı 
iddia eden şahsa düşer. 

Bu şart poliçeye keşideci tarafından yazılmış ise, poliçeden 
dolayı taahhüt altına girmiş olanların hepsine karşı hüküm ifa
de eder; bir ciranta veya aval veren bir kimse tarafından yazıl
dığı takdirde hükmü yalnız ona münhasır kalır. Keşideci tara
fından yazılan şarta rağmen hâmil yine protesto çekerse mas
raflar kendisine aidolur. 

Şart bir ciranta veya aval veren bir kimse tarafından kon
duğu takdirde bu şarta lağmen çekilmiş olan bir protestonun 
gerektirdiği masrafları, poliçeden dolayı taahhüt altına giren
lerin hepsi tazmin ile mükelleftirler. 

MADDE 635. — Hâmil, protesto gününü yahut eğer poliçe
de «Masrafsız iade şartı» mevcut ise ibrazı gününü takibeden 
dört iş günü içinde, kabul veya ödemeden imtina keyfiyetlerini 
kendi cirantasına ve keşideciye ihbar etmeye mecburdur. 

Her ciranta aldığı ihbarı bunları aldığı günü takibeden iki 
iş günü içinde önceki ihbarları yapan kimselerin ad soyadı ve 
adreslerini de göstermek suretiyle kendi cirantasına bildirmeye 
mecburdur. Keşideciye varıncaya kadar bu minval üzere mua
mele edilir. Müddetler önceki ihbarın alındığı tarihten itibaren 
cereyana başlar. 

Protestodan 
muafiyet. 

III - İhbar mec
buriyeti. 
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Poliçede imzası bulunan bir kimseye yukarıki fıkra gere

ğince ihbarda bulunulduğu takdirde, kendisine aval veren kim
seye de aynı müddet içinde bu ihbarın yapılması lâzımdır. 

Bir ciranta adresini hiç yazmamış yahut okunması mümkün 
olmıyacak surette yazmış ise ihbarın ondan önceki cirantaya teb
liği kâfidir. 

ihbarı yapacak olan kimse bunu noter marifetiyle veya sa
dece poliçenin iadesi suretiyle yapabilir. 

ihbarı yapmakla mükellef olan kimse bunu muayyen müd
det içinde yaptığını isabet etmek mecburiyetindedir. 

Yukarda gösterilen müddet içinde ihbarname göndermiyen 
kimse müracaat hakkını kaybetmezse de ihmalinden doğan za
rar ve ziyandan mesul olur. Ancak bu zarar ve ziyan miktarı 
poliçe bedelini aşamaz. 

IV - Teselsül. MADDE 636. — Bir poliçeyi keşide, kabul, ciro eden veya 
o poliçeye aval veren kimseler hâmile karşı, müteselsil borçlu 
siftiyle mesuldürler. 

Hâmil bunların borçlanmadaki sıraları ile bağlı olmaksızın 
her birine veya bunlardan bâzılarına yahut hepsine birden 
müracaat edebilir. 

Poliçeden dolayı taahhüt altına girmiş olup da poliçeyi öde
miş bulunan herkes aynı hakkı kullanabilir. 

Hâmil, borçlulardan yalnız birine müracaat etmekle, diğer 
borçlularla ilk önce müracaat ettiği 'borçludan sonra gelenle
re karşı haklanın kaybetmez. 

MADDE 637. — Hâmil müracaat yoliyle : 
1. Poliçenin kabul edilmemiş veya ödenmemiş olan bedeli

ni ve eğer şart kılınmışsa işlemiş faizi; 
2. Vâdenin gelmesinden itibaren işliyeeek yüzde on hesa

biyle faizi; 
3.. Protestonun ve hâmil tarafından tebliğ olunan ihbar

namelerinin masraflariyle diğer masrafları; 
4. Poliçe 'bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komüsyon 

ücretini; 
istiyebilir. 

Eğer müracaat hakkı vâdenin hululünden önce kullanılır
sa poliçe bedelinden bir iskonto yapılır. Bu iskonto müracaat 
tarihinde hâmilin ikametgâhında cari olan resmî iskonto had
di üzerinden hesabedilir. 

MADDE 638. — Poliçe bedelini Ödemiş olan kimse kendi
sinden önce gelen borçlulardan : 

1. ödemiş olduğu meblâğın tamamını; 
2. ödeme tarihinden itibaren bu meblâğın yüzde on hesa

biyle faizini; 
3. Yaptığı masrafları; 
4. Poliçe bedelinin binde ikisini aşmamak üzere komüsyon 

ücretini; 
istiyelıilir. 

V • Müracaat hak
kının §ümülü. 

1. Hâmilin hakkı. 

2. ödeyen kim 
senin hakkı. 

\ 
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MADDE 639. — Kendisine müracaat edilen veya edilmesi 

mümkün olan borçlu, müracaat mevzuu olan bedeli ödeyince, 
poliçe ve protesto varakasının ayrıca doldurulacak bir mak
buz ile birlikte kendisine verilmesini istemek hakkını haizdir. 

Poliçeyi ödemiş olan her ciranta, kendi cirosunu ve kendi
sinden sonra gelen borçluların cirolarını çizebilir. 

MADDE 640. — Poliçenin kısmen kabulünden sonra müra
caat hakkının kullanılması halinde poliçe bedelinin kabul edil-
miyen kısmını ödiyen kimse, ödemenin poliçe üzerine yazıl
masını ve kendisine bu hususta bir makbuz verilmesini istiye-
bilir. Bundan başka, onun sonradan diğerlerine karşı müra
caat haklarını kullanabilmesi için, hâmil ona poliçenin ve pro
testonun tasdikli birer suretini vermeye mecburdur. 

MADDE 641. — Müracaat hakkı olan herkes, poliçede aksi
ne şart bulunmadıkça kendisinden önce gelen borçlulardan biri 
üzerine çekeceği ve bu kimsenin ikametgâhında görüldüğü an
da ödenmesi şart olan ve «retret» denilen yeni bir poliçe vasıta-
siyle rücuda bulunabilir. 

Retret, 637 ve 638 nci maddelerde gösterilen paralardan baş
ka tellâllık ücreini ve retretin damga resmini ihtiva eder. 

Retret hâmil tarafından keşide edilirse poliçe bedeli poli
çenin ödeneceği yerden önceki borçlunun ikametgâhı bulunan 
yer üzerine keşide edilen ve görüldüğünde ödenmesi şart olan 
bir poliçenin cari fiyatına göre tâyin olunur. Retret bir ciranta 
tarafından keşide edilirse poliçe bedeli, retreti keşide eden kim
senin ikametgâhından önceki borçlunun ikametgâhı olan yer 
üzerine keşide edilen ve görüldüğünde ödenmesi şart bulunan 
bir poliçenin cari fiyatına göre tâyin olunur. 

MADDE 642. — Hâmil; muayyen müddetleri içinde : 
1. Görüldüğünde veya görüldükten muayyen biı- müddet 

sonra ödenmesi şart olan poliçeyi ibraz; 
2. Kabul etmeme veya ödememe protestosunu keşide; 
3. «Masrafsız iade olunacaktır.» şerhinin bulunması halin

de poliçeyi ödeme maksadiyle ibraz etmzse, kabul eden kimse 
haricolmak üzere cirantalara, keşideciye ve diğer borçlulara 
karşı haiz olduğu hakları kaybeder. 

Kabul maksadiyle ibraz edilmesi için keşidecinin tâyin etti
ği müddete hâmil riayet etmezse, kabul ve ödemeden imtina se
bebiyle müracaatta bulunmak haklarını kaybeder; meğer ki, 
keşidecinin yalnız kabule ait mesuliyeti müstesna tutmak iste
diği şerhten anlaşılsın: 

Ciroda ibraz için bir müddet şart kılınmışsa ancak ciranta 
bu müddeti ileri sürebilir. 

MADDE 643. — Kanunen muayyen olan müddetler içinde 
poliçenin ibrazı veya protesto keşidesi bir devletin mevzuatı ve
ya her hangi bir mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir mâni 
yüzünden mümkün olmamışsa bu muameleler için muayyen olan 
müddetler uzatılır. 

VI - Makbuz. 
i. Umumi olarak. 

2. Kısmi kabul 
halinde. 

VII - Retret. 

VIII - Müracaat 
hakkının düşmesi. 
1, Umumi olarak. 

2. Mücbir 
sebepler. 
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Hâmil, mücbir sebepleri gecikmeksizin kendisinden önce ge

len borçluya ihbar etmeye ve bu ihbarı poliçeye yahut bir alon-
ja işaretle beraber altına yer ve tarihi yazarak imzalamaya mec
burdur: diğer cihetler hakkında 635 nci madde hükümleri tat
bik olunur. 

Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından sonra hâmilin, po
liçeyi gecikmeksizin kabul veya ödeme maksadiyle ibraz ve ica
bında protesto keşide etmesi lâzımdır. 

Mücbir sebepler vâdenin gelmesinden itibaren 30 günden 
çok sürerse poliçenin ibrazına ve protesto çekmeye lüzum kal
maksızın müracaat hakkı kullanılabilir. 

Görüldüğünde veya görüldükten muayyen bir müddet sonra 
ödenmesi şart olan poliçeler hakkında 30 günlük müddet, hâmi
lin kendisinden önce gelen borçluya mücbir sebebi ihbar ettiği 
tarihten itibaren işler. Bu ihbar, ibraz müddetinin bitmesinden 
önce de yapılabilir. Görüldükten muayyen bir müddet sonra 
ödenmesi şartolan poliçelerde 30 günlük müddet, poliçede gös
terilen mehil bittikten sonra işlemeye başlar. 

Hâmilin veya poliçeyi ibraza veya protesto çekmeye memur 
ettiği kimsenin sırf zatlarına ait olaylar mücbir sebeplerden sa
yılmaz. 

C) Sebepsiz MADDE 644. — Keşideci ve poliçeyi kabul etmiş olan mu-
iktisap. hatap, (Müruruzaman sebebiyle veya senede dayanan hakların 

muhafazası için kanun hükmünce yapılması gerekli muamelele
rin ihmal edilmiş bulunması dolayısiyle poliçeden doğan borç
ları düşmüş olsa bile) hâmilin zararına ve sebepsiz olarak ikti-
sabetmiş oldukları meblâğ nispetinde ona karşı borçlu kalır
lar. 

Sebepsiz mal edinmeye dayanan dava, muhataba ikametgâh
lı bir poliçeyi ödeyecek olan kimseye ve keşideci poliçeyi başka 
bir şahıs veya ticarethane hesabına çekmiş olduğu takdirde o 
kimseye veya ticarethaneye karşı dahi açılabilir. 

Poliçeden doğan borcu düşmüş olan cirantaya karşı böyle 
bir dâva açılamaz. 

D) Poliçe lmr§ı- MADDE 645. — Keşideci hakkında iflâs açılmasiyle beraber, 
Uğımn devri. poliçe karşılığının veya keşidecinin muhatap hesabına mat-

lubolarak geçirdiği diğer paraların geriverilmesi hususunda 
keşidecinin muhataba karşı poliçe münasebetinden başka bir 
hukuk münasebetinden dolayı haiz olduğu talep hakkı poliçe hâ
miline geçmiş olur. 

Keşideci, karşılık münasebetinden dolayı haiz olduğu hak
larını devrettiğini poliçede beyan etmiş olursa sözü geçen hak
lar, poliçe hâmili kim ise ona aidolur. 

Muhatap, iflâsın açıldığı ilân veya kendisine devir keyfi
yeti ihbar edildikten sonra yalnız poliçenin iadesi mukabilin
de usulü dairesinde hakkını ispat eden hâmile karşı ödemede 
bulunabilir. 
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MADDE 64:6. — Keşideci ve cirantalardan veya aval veren

lerden her biri, poliçeyi lüzumu halinde kabul edecek veya 
ödiyecek olan bir kimseyi gösterebilir. 

Poliçe, aşağıdaı yazılı şartlar altında, poliçe dolayısiyle ken
disine müracaat edilmesi mümkün olan her hangi bir borçlu için 
araya giren bir kimse tarafından kabul edilebilir veya ödene
bilir. 

Muhatap da dâhil her üçüncü kişi veya - poliçeyi kabul eden 
kimse haricolmak üzere - poliçeden dolayı zaten borçlu olan 
herkes araya girerek poliçeyi kabul edebilir veya bedelini ödiye-
bilir. 

Araya girmek suretiyle kabul veya ödemede bulunan kim
se, lehine araya girdiği borçluya keyfiyeti iki iş günü içinde 
bildirmeye mecburdur. Bu müddete riayet etmezse ihbarda bu
lunmamış olmasından doğan zarardan, poliçe bedelini aşmamak 
üzere mesul olur. * 

MADDE 647. — Vâdenin gelmesinden önce hâmilin müra
caat hakkını kullanabileceği bütün hallerde araya girme sure
tiyle kabul caizdir; meğer ki, kabul için ibraz edilmesi mene-
dilen bir poliçe bahis mevzuu olsun. 

Poliçeyi lüzumunda ödeme yerinde kabul edecek veya ödi
yecek olan bir kimse poliçede gösterilmiş olduğu takdirde, hâ
mil, o kimseye poliçeyi ibraz etmiş ve araya girme suretiyle ka
bulden imtina halinde imtina keyfiyetini bir protesto ile tesbit 
ettirmiş olmadıkça, o kimseyi göstermiş olan şahsa ve o şahıstan 
sonra gelen borçlulara karşı vâdenin hululünden önce müracaat 
hakkını kullanamaz. 

Diğer araya girme hallerinde hâmil, araya girme suretiyle 
kabulü reddedebilir; şu kadar ki; buna muvafakat ederse, ara
ya girme suretiyle kimin lehine kabulde bulunulmuşsa ona ve bir 
de ondan sonra gelen borçlulara karşı vâdenin hululünden önce 
müracaat haklarını kullanamaz. 

MADDE 648. — Araya girme suretiyle kabul keyfiyeti; po
liçe üzerine yazılır ve araya giren tarafından imza edilir. Ka
bul şerhinde kimin lehine araya girildiği gösterilir; gösterilme
miş ise kabul, keşideci lehine vukubulmuş sayılır. 

MADDE 649. — Araya girme suretiyle kabul eden kimse, 
hâmile ve kimin lehine araya girmişse ondan sonra; gelen borçlu
lara karşı tıpkı lehine araya girilen kimse gibi mesul olur. 

Araya girme suretiyle kabule rağmen, lehine kabul vâki olan 
kimse ile ondan önce gelen borçlular 637 nci maddede göste
rilen tutarı ödemek şartiyle hâmilden poliçenin ve varsa pro
testo varakasının ve bir makbuzun verilmesini istiyebilir. 

MADDE 650. — Hâmilin vâdenin gelmesinde veya vâdenin 
gelmesinden önce müracaat haklarını kullanabileceği bütün hal
lerde araya girme suretiyle ödeme caizdir. 

Araya girme suretiyle ödeme, lehine ödenecek kimsenin öde
meye mecbur olduğu tutarın tamamına şâmil olur. 

E) Araya girme. 
I - Umumi 
hükümler. 

II - Araya girme 
suretiyle kabul. 
1. Şartlar, hâ
milin durumu. 

2. Şekil. 

3. Araya girme 
suretiyle kabul 

edenin mesuliyeti. 

III - Araya girme 
suretiyle ödeme. 

1. Şartları. 
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2. Hâmilin ibraz 
mükellefiyeti, 

3. Reddin 
neticesi. 

4. Makbuz, 

. Hakların devri, 
araya girenlerin 

birden fazla 
olması hali. 

Bu ödemenin en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için 
muayyen olan son günün ertesi günü yapılması lâzımdır. 

MADDE 651. — Poliçe, ikametgâhları ödeme yerinde bulu
nan kimseler tarafından araya girme suretiyle kabul edilmiş 
veya ikametgâhları ödeme yerinde bulunan kimseler lüzumu 
halinde ödemede bulunmak üzere tâyin edilmişler ise hâmil, en 
geç, ödememe protestosunun çekilmesi için muayyen olan müd
detin bittiği günün ertesi günü poliçeyi bütün bu kimselere ib
raz etmeye ve icabında, araya girme suretiyle ödemeden imtina 
edildiğinden dolayı protesto çekmeye mecburdur. 

Protesto vaktinde çekilmemişse, lüzumu halinde ödiyecek 
kimseyi göstermiş olan veya araya girme suretiyle lehine poliçe 
kabul edilmiş bulunan kimse ile onlardan sonra gelen borçlular 
mesuliyetten kurtulmuş olurlar. 

MADDE 652. — Araya girme suretiyle Igendisine vâki öde
meyi reddeden hâmil, ödeme halinde borçtan kimler kurtulacak 
idiyse onlara karşı müracaat haklarını kaybeder. 

MADDE 653. — Araya girme suretiyle ödeme vukuunda, 
ödeme kimin için yapılmış ise o kimse gösterilmek suretiyle po
liçe üzerine makbuz mahiyetinde bir şerh yazılır. Kimin için 
ödendiği gösterilmediği takdirde ödeme, keşideci için yapılmış 
sayılır. 

Poliçenin ve varsa protestonun, araya girmek suretiyle öde
mede bulunan kimseye verilmesi lâzımdır. 

MADDE 654. — Araya girme suretiyle ödemede bulunan 
kimse, lehine ödemede bulunduğu kimseye ve poliçeden dolayı 
ona borçlu olan kimselere karşı poliçeden doğan hakları ikti-
sabeder. Şu kadar ki, poliçeyi yeniden ciro edemez. 

Lehine ödemede bulunulan kimseden sonra gelen borçlular 
borçtan kurtulurlar. 

Araya girme suretiyle ödemede bulunmak hususunda müta-
addit teklifler yapılmışsa bu tekliflerden hangisi borçlulardan 
en çoğunu borçdan kurtaracaksa o tercih olunur. Ortada daha 
iyi bir teklif bulunduğunu bildiği halde araya girme suretiyle 
ödemede bulunan kimse, en iyi teklif tercih edilmiş olsaydı, kim
ler borçtan.kurtulacak idiyseler onlara karşı müracaat haklarını 
kavbeder. 

Altıncı ayırım 

Poliçe nüshaları ve poliçe suretleri 

I - Poliçe MADDE 655. — Poliçe birbirinin aynı olmak üzere birden 
nüshaları. fazla nüsha olarak keşide edilebilir. 

1, isteme hakkı. Bu nüshalara teselsül eden sıra numaraları konulur. Numa
ralar metne yazılır. Aksi takdirde nüshaların her birine ayrı 
bir poliçe nazariyle bakılır. 

Tek nüsha olarak keşide edildiği kaydını ihtiva etmiyen bir 
poliçenin hâmili, masrafları kendisine aidolmak üzere mütaad-
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dit nüshalar verilmesini istiyebilir. Bu maksatla hâmil kendi 
cirantasına başvurduğu takdirde, hâmilin cirantası ve daha ön
ceki cirantalar sıra ile birbirlerine ve ilk ciranta da keşideciye 
başvurmaya mecburdurlar. Bundan başka cirantalar, yeni nüs
halar üzerine kendi cirolarını yeniden yazmaya mecburdurlar. 

MADDE 656. — Poliçe nüshalarından biri üzerinde yapıla
cak ödemenin diğer nüshaları hükümsüz kılacağı kaydını taşı-
masa bile nüshalardan biri üzerine yapılan ödeme, bütün nüs
halardan doğan hakları düşürür. Şu kadar ki, kabul şerhini ha
vi olup da kendisine geriverilmemiş olan her nüshadan dolayı 
muhatabın mesuliyeti bakidir. 

Mütaaddit nüshaları muhtelif kimselere veren ciranta ile 
ondan sonra gelen borçlular, kendi imzalarını havi olup da geri 
verilmemiş olan bütün nüshalardan dolayı mesuldürler. 

MADDE 657. — Nüshalardan birini kabul için gönderen 
kimse bu nüshayı elinde tutan kimsenin adını diğer nüshalar 
üzerine işaret etmeye mecburdur. Kabul için gönderilen nüsha
yı elinde tutan kimse; bunu, diğer nüshanın salahiyetli hâmili
ne teslim etmekle mükelleftir. 

Teslimden imtina ederse hâmil müracaat hakkını, ancak : 
1. Kabul için gönderilen nüshanın, tarafından vâki olan 

talep üzerine kendisine teslim olunmadığı; 
2. Diğer nüsha üzerine de kabul veya ödemenin elde edile

mediği ; 
bir protesto ile tesbit ettirilmiş olduğu takdirde kullanabilir. 

MADDE 658. — Her poliçe hâmilinin, poliçenin suretlerini 
çıkarmaya hakkı vardır. 

Suretin, cirolar ve poliçede bulunan diğer bütün kayıtlarla 
birlikte senedin aslını, aynen, ihtiva etmesi ve nerede son buldu
ğunu göstermesi lâzımdır. 

Suret, aslı gibi ve aynı hükümler meydana getirmek üzere 
ciro edilebilir ve aval taahhüdüne mevzu teşkil edebilir. 

MADDE 659. — Suretin, benet aslının kimin elinde bulun
duğunu göstermesi lâzımdır. Aslı rlinde tutan kimse, bunu, su« 
retin salahiyetli hâmiline teslim île mükelleftir. 

Teslimden imtina halinde hâmil; ancak vâki talebe rağmen 
senet aslının kendisine teslim edilmediğini bir protesto ile tes
bit ettirdiği takdirde, suretin cirantalarına ve suret üzerine 
aval veren kimselere karşı müracaat haklarını kullanabilir. 

Senedin aslı, suretin tanziminden Önce en son olarak aslına 
yazılmış olan cirodan sonra «Buradan itibaren ancak suret üze
rine yazılacak cirolar muteberdir.» kaydını veya buna benzer 
bir kaydı ihtiva ederse bundan sonra senedin aslına yazılacak 
cirolar hükümsüzdür. 

2. Nüshalar ara
sındaki münasebet. 

3. Kabul şerhi. 

II - Suretler. 
1. Şekil ve 
hükümleri. 

Senet aslının 
teslimi. 
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Yedinci ayırım 

A) Senet met
nindeki değişik

likler. 

B) Müruruzaman. 
1. Müddetler. 

II - Kesilme. 
1. Sebepleri. 

2. Hükümleri. 

C) Müddetler. 
1. Tatil günleri. 

2. Müddetin 
hesaplanması. 

3. ktıfet 
mehilleri. 

D) Poliçeye iliş
kin muamelelerin 

yapılacağı yer. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 660. — Bir poliçe metni tahrif edildiği takdirde 
değiştirmeden sonra poliçe üzerine imza koymuş olan kimseler 
değişmiş metin gereğince ve ondan önce imzasını koyanlar ise 
eski metin gereğince mesul olurlar. 

MADDE 661. — Poliçeyi kabul edene karşı açılacak dâva
lar vâdenin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle müruruza
mana uğrar. 

Hâmilin; cirantalar ile keşideciye karşı açacağı dâvalar 
müddetinde keşide edilen protesto tarihinden veya senette 
«masrafsız iade olunacaktır» kaydı varsa vâdenin bittiği tarih
ten itibaren bir yıl geçmekle müruruzamana uğrar. 

Bir cirantanın başka cirantalarla keşideci aleyhine açacağı 
dâvalar, cirantanın poliçeyi ödediği veya poliçenin dâva yolu ile 
kendisine karşı dermeyan edildiği tarihten itibaren altı ay geç
mekle müruruzamana uğrar. 

MADDE 662. —• Müruruzaman; dâva açılması, takip tale
binde bulunulması, dâvanın ihbar edilmesi veya alacağın iflâs 
masasına bildirilmesi sebepleriyle kesilir. 

MADDE 663. — Müruruzamanı kesen muamele her kim 
hakkında vâki olmuşsa ancak ona karşı hüküm ifade eder. 

Müruruzaman kesilince, müddeti aynı olan yeni bir müru
ruzaman işlemeye başlar. 

MADDE 664:. — Vâdesi pazara veya diğer bir resmî tatil gü
nüne rastlıyan poliçenin ödenmesi, ancak tatili takibeden ilk 
iş günü istenebilir. Poliçeye mütaallik diğer bütün muameleler, 
hususiyle kabul için ibraz ve protesto muameleleri de tatilde 
yapılmayıp ancak bir iş gününde yapılır. 

Bu muamelelerden biri, son günü pazara veya diğer resmî 
tatil gününe rastlıyan bir müddet içinde yapılması lâzımgeldi-
ği takdirde bu müddet onu takibeden ilk iş gününe kadar uzar. 
Aradaki tatil günleri müddet hesabına dâhildir. 

MADDE 665. — Kanunun bu kısmında veya poliçede gös
terilen müddetler hesabedil irken bunların başladığı gün, sa
yılmaz. 

MADDE 666. — Poliçelerde kanuni veya kazai atıfet mehil
leri caiz değildir. 

MADDE 667„ — Poliçeyi kabul veya ödeme için ibraz et
mek, protesto çekmek, poliçenin bir nüshasının verilmesini iste
mek gibi muayyen bir kimse nezdinde yapılacak olan bütün 
muamelelerin, bu kimsenin ticaret yerinde ve böyle bir yeri yok
sa meskeninde yapılması lâzımdır. 



E) İmzalar. 

- 1 3 1 -
Ticaret yeri veya meskenin bulunduğu yer dikkatle araştı

rılır. 
Şu kadaT ki; zabıta veya mahallî posta idaresinden edinilen 

malûmattan bir netice çıkmadığı takdirde başka araştırmalar 
yapmaya lüzum kalmaz. 

MADDE 668. — Poliçe üzerindeki beyanların el yazısı ile 
imza edilmesi lâzımdır. 

El yazısı ile olan imza yerine, mihaniki her hangi bir vası
ta veya el ile yapılan veyahut tasdik edilmiş olan bir işaret 
yahut resmî bir şahadetname kullanılamaz. 

Âmâların el yazısı ile imzalarının usulen tasdik .edilmiş ol
ması lâzımdır. 

MADDE 669. — Rızası olmaksızın poliçe elinden çıkan kim
se, ödeme yerindeki mahkemeden, muhatabın poliçeyi ödemek
ten menedilmesini istiyebilir. 

Mahkeme, ödemeyi meneden kararda muhataba, vâdenin gel
mesi üzerine poliçe bedelini tevdi etmeye müsaade ve tevdi ye
rini tâyin eder. 

MADDE 670. — Poliçeyi eline geçiren kimse malûm olduğu 
takdirde, mahkeme, dilekçe sahibine istirdat dâvası açması 
için münasip bir mühlet verir. 

Dilekçe sahibi, tâyin olunan mühlet içinde dâvayı açmazsa, 
mahkeme, muhatap hakkındaki ödeme yasağını kaldırır. 

MADDE 671. — Poliçeyi eline geçiren kimse malûm değilse, 
poliçenin iptaline karar verilmesi istenebilir. 

îptal talebinde bulunan kimse, poliçe elinde iken zıyaa uğ
radığını kuvvetle muhtemel gösteren delilleri mahkemeye te
min etmek ve senedin bir suretinim ibraz etmek veya senedin 
esas muhteviyatı hakkında malûmat vermekle mükelleftir. 

MADDE 672. — Mahkeme, dilekçe sahibinin, poliçe elinde 
iken zıyaa uğradığına dair verdiği izahların doğruluğunu kuv
vetle muhtemel görürse ilân yolu ile, poliçeyi eline geçireni, 
poliçeyi muayyen bir müddet içinde getirmeye davet ve aksi 
takdirde poliçenin iptaline karar vereceğini ihtar >eder. 

MADDE 673. — Poliçeyi getirme müddeti en az üç ay ve en i) Müddetler. 
çok bir yıldır. 

Vâdesi gelmiş poliçelerde müruruzaman üç ayın dolmasın
dan önce tahakkuk edecekse mahkeme, üç aylık müddet ile 
bağlı değildir. 

Müddet, vâdesi gelen poliçeler hakkında birinci ilân gü
nünden, vâdesi gelmiyen poliçeler hakkında vâdenin gelmesin
den itibaren cereyan eder. 

F) îptal 
I - önleyici 
tedbirler. 

II - Poliçeyi eline 
geçiren kimsenin 

bilinmesi. 

III - Poliçeyi eline 
geçirenin 

bilinmemesi. 
1. Dilekçe sahi
binin külfetleri. 

2. İhtar. 
a) Muhtevası. 

MADDE 674. — Poliçenin getirilmesine mütaallik ilân, 37 
nci maddede anılan gazete ile üç kere yapılır. 

Hususiyet arz eden hâdiselerde, mahkeme, münasip göre
ceği daha başka ilân tedbirlerine dahi müracaat edebilir. 

$) İlân. 
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IV - istirdat 

dâvası. 

V - tptal kararı. 

VI - Teminat. 

MADDE 675. — Elden çıkan poliçe getirilirse mahkeme, 
istirdat dâvası açmak üzere dilekçe sahibine münasip bir müh
let verir. Dilekçe sahibi bu mühlet içinde dâva açmazsa, mah
keme, poliçeyi mahkemeye getirmiş olana geri verir, muhatap 
hakkındaki ödeme yasağını kaldırır. 

MADDE 676. — Elden çıkan poliçe tâyin edilen mühlet için
de getirilmezse mahkeme onun iptaline karar verir. 

Poliçenin iptaline karar verilmiş 'olmasına rağmen dilekçe 
sahibi kabul edene karşı, poliçeden doğan talep hakkını der-
meyan edebilir. 

MADDE 677. — Mahkeme, iptale karar vermeden önce de, 
kabul edene, poliçe bedelini tevdi etmeyi veya kâfi teminat 
mukabilinde bunu ödemeyi bile emredebilir. 

Teminat, hüsnüniyetle poliçeyi iktisabeden kimsenin za
rarlarına bir karşılık teşkil eder. Senet iptal edildiği veya se
netten doğan haklar diğer bir sebeple ortadan kalktığı takdir
de, teminat geri alma/bilir. 

/ - Ehliyet. 

II - Şekil ve 
müddetler. 

t. Umumi olarak. 

2. Hakların kul
lanılması ve mu
hafazasına müta-
allik muameleler. 

3. Müracaat 
hakkı. 

Sekizinci Ayırım 

Kanunlar ihtlâfı 

MADDE 678. — Bir kimsenin poliçe ile borçlanması için ge
reken ehliyeti tâbi bulunduğu devletin kanunu ile tâyin olunur. 
Eğer bu kanun diğer bir memleketin kanununa atıfta bulunu
yorsa o kanun tatbik olunur. 

Yukarıki fıkrada bildirilen kanun gereğince ehliyeti haiz 
olmıyan kimse, eğer mevzuatı bakımından kendisini ehil sayan 
bir memleket içinde imza koymuşsa taahhüdleri ile mülzem olur. 

MADDE 679. — Poliçe ile yapılan taahhütlerin şekli, bu ta
ahhütlerin imzalandığı memleketin kanunlarına tâbidir. 

Bir poliçe taahhüdü, vukubulduğu ülkenin kanunları hük
münce şekil bakımından muteber olmamakla beraber aynı poli
çeye ilişkin sonraki bir taahhüdün vukubulduğu ülke kanunla
rınca muteber bulunursa ilk taahhüdün şekil bakımından mute
ber olmayışı, sonraki taahhüdün muteberliğine halel getirmez. 

Bir Türkün yabancı memlekette yapmış olduğu bir poliçe 
taahhüdü Türk mevzuatının gösterdiği şekle uygun bulunduğu 
takdirde Türkiye'de başka bir Türke karşı muteberdir. 

MADDE 680. — Protestonun şekli ve protesto çekilmesi için 
muayyen olan müddetler ile poliçeden doğan hakların kullanıl
ması veya muhafazası için gerekli diğer muamelelerin şekli pro
testonun çekilmesi veya muamelenin yapılması lâzımgelen mem
leketin kanunlarına göre tâyin olunur. 

MADDE 681. — Müracaat haklarının kullanılması için ri
ayeti gereken müddetler, bütün poliçe borçluları hakkında poli
çenin keşide edildiği yerde cari olan mevzuata göre tâyin olu
nur. 
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MADDE 682. — Bir poliçeyi kabul eden kimsenin taahhüt

lerinden doğan neticeler, ödeme yerindeki kanunlara göre tâyin 
olunur. 

Senetteki diğer borçluların taahhütlerinden doğan neticeler, 
bu taahhütler hangi memlekette imza edilmiş ise o memleket ka
nununa tâbi olur. 

MADDE 683. — Kabul keyfiyetinin poliçedeki bedelin bir 
kısmına hasredilebilip edilemeyeceğini ve hâmilin kısmi ödeme
yi kabule mecbur bulunup bulunmadığını, ödeme yerindeki ka
nun tayin eder. 

MADDE 684. — Vâde geldiğinde Ödeme, hususiyle vâdenin 
geldiği günün ve ödeme tarihinin hesaplanması, bedeli yabancı 
bir memleket parasiyle tâyin edilmiş poliçelerin ödenme keyfiye
ti, poliçe hangi memlekette ödenmek lâzımgeliyorsa o memleket
teki kanuna göre tâyin olunur. 

MADDE 685. — Muhatap, ikametgahlı poliçeyi ödeyecek 
olan üçüncü şahıs ve (Keşidecinin başka bir kimse veya ticaret
hane hesabına poliçe çekmiş olması halinde) kendi hesabına po
liçe çekilmiş bulunan kimse veya ticarethane aleyhlerine sebep
siz iktisaptan doğan haklar, bunların ikametgâhlarının bulun
duğu memleketin kanununa göre tâyin olunur. 

MADDE 686. — Bir poliçe hâmilinin, senedin keşidesine se-
bebolan alacağı iktisabedip etmiyeceğini; senedin keşide edildi
ği yerdeki kanun tâyin eder. 

MADDE 687. — Bir poliçenin kaybolması veya çalınması 
halinde alınacak tedbirleri, ödeme yerindeki kanun tâyin eder. 

ÎKÎNCÎ KISIM 
Bono veya emre muharrer senet 

MADDE 688. — Bono veya emre muharrer senet: 

1. Senet metninde (bono) veya (emre muharrer senet) ke
limesini ve senet Türkçe'den başka bir dilde yazılmışsa o dilde 
bono karşılığı olarak kullanılan kelimeyi; 

2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek va'dini; 
Vâdeyi; 
ödeme yerini; 
Kime ve kimin emrine ödenecek ise onım ad ve soy-

3. 
4. 
5. 

adını 
6. 
7. 

Senedin tanzim edildiği gün ve yeri; 
Senedi tanzim edenin imzasını; 

ihtiva eder. 
MADDE 689. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı haller mahfuz 

kalmak üzere, bundan önceki maddede gösterilen unsurlardan 
birini ihtiva etmiyen bir senet bono sayılmaz. 

Vâdesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart 
olan bir bono sayılır. 

/ / / - Taahhütlerin 
hükümleri. 

1. Umumi olarak. 

2. Kısmi kabul 
ve ödeme. 

3. ödeme. 

4. Sebepsiz ikti
saptan doğan 

haklar. 

5. Karşılığın hâ
mile geçmesi. 

6. îptal kararı. 

A) Unsurlar. 

B) Noksanlar. 
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Sarahat bulunmadığı takdirde senedin tanzim edildiği yer, 
ödeme yeri ve aynı zamanda tanzim edenin ikametgâhı sayılır. 

Tanzim edildiği yer gösterilmiyen bir bono, tanzim edenin 
ad ve soyadı yanında yazılı olan yerde tanzim edilmiş sayılır. 

C) Tatbik oîu- MADDE 690. — Bononun mahiyetine aykırı düşmedikçe po-
nacak hükümler, liçelerin cirosuna ait (593 - 602) ve vâdeye dair (615 - 619) ve 

ödeme hakkındaki (620 • 624) ve ödemeden imtina halinde mü
racaat haklarına dair (625 - 639, 641 - 643) ve araya girme su
retiyle. ödemeye ait (646, 650 - 654) ve suretlere mütaallik 
(658, 659) ve bozup değiştirme hakkındaki (660) ve müruruza
mana ait (661 - 663) ve iptale mütaallik (669 - 677) ve tatil 
günleri, müddetlerin hesabı ve atıfet mehillerinin yasağı, poli
çeye mütaallik muamelelerin yapılması icabeden yer ve imza 
hakkındaki (664 - 668) ve kanunlar ihtilâfına dair (678 - 687) 
nci maddeler hükümleri bonolar hakkında da caridir. 

Kezalik üçüncü bir şahsın ikametgâhında veya muhatabın 
ikametgâhından başka bir yerde ödenmesi şart olan poliçeye 
mütaallik (586 ve 609) ve faiz şartına mütedair (587) ve öde
necek bedele dair muhtelif beyanlar hakkındaki (588) ve mu-

. teber olmıyan bir imzanın neticelerine dair (589) ve temsil sa
lâhiyetini haiz olmıyan veya salâhiyeti hududunu aşan bir kim
senin Jmzasına mütedair (590) ve açık poliçeye mütaallik (592) 
nci madde hükümleri, bonolar hakkında da caridir. 

Avala mütedair (612 - 614) ncü maddeler hükümleri de bo
nolar hakkında tatbik olunur. 

613 ncü maddenin son fıkrasında derpiş edilen halde aval, 
avalin kimin hesabına verildiğini göstermezse bonoyu tanzim 
eden kimse hesabına verilmiş sayılır. 

D) Tamim ede- MADDE 691. — Bir bonoyu tanzim eden kimse; tıpkı bir 
nin mesuliyeti. poliçeyi kabul eden gibi mesuldür. 

Görüldüğünden muayyen bir müddet sonra ödenmesi şart 
olan bonoların tanzim edene (605) nci maddede yazılı müddet
ler içinde ibraz olunması lâzımdır. 

Tanzim eden, bononun kendisine ibraz edildiğini bono üzeri
ne ibraz gününü işaret etmek ve imzasını koymak suretiyle te-
yideder. Müddet, ibraz şerhi tarihinden itibaren işlemeye başlar. 
Tanzim eden; bononun kendisine ibraz edildiğini, gününü işaret 
etmek suretiyle teyidetmekten imtina ederse keyfiyet bir protes
to ile tesbit edilir. Bu takdirde müddet protesto gününden itiba-

ı ren işlemeye başlar. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
Çek 

Birinci Ayırım 

Çeklerin keşidesi ve şekli 

MADDE 692. — Çek: 
1. «Çek» kelimesini ve eğer senet Türkçe'den başka bir dil

le yazılmış ise o dilde «Çek» karşılığı olarak kullanılan keli
meyi; 

2. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi için 
havaleyi; 

3. ödeyecek kimsenin «muhatabın» ad ve soyadını; 
4. ödeme yerini; 
5. Keşide gününü ve yerini; 
6. Çeki çeken kimsenin (keşidecinin) imzasını; 

ihtiva eder. 
MADDE 693. — Yukarıki maddede gösterilen hususlardan 

birini ihtiva etmiyen bir senet aşağıdaki fıkralarda yazılı haller 
dışında, çek sayılmaz. 

Çekte sarahat yoksa muhatabın ad ve soyadı yanında gös
terilen yer, ödeme yeri sayılır. Muhatabın ad ve soyadı yanın
da birden fazla yer gösterildiği takdirde çek, ilk gösterilen 
yerde ödenir. Böyle bir sarahat ve başka bir kayıt da mevcut 
değilse çek muhatabın iş merkezinin bulunduğu yerde ödenir. 

Keşide yeri gösterilmemiş olan çek, keşidecinin ad ve soyadı 
yanında yazılı olan yerde çekilmiş sayılır. 

MADDE 694. — Türkiyede ödenecek çeklerde muhatabolarak 
ancak bir banka gösterilebilir. 

Diğer bir kimse üzerine çekilen çek; yalnız havale hükmün
dedir. 

Havale sayılan bir çek hakkında Damga Resmi Kanununun 
çeklere ait hükümleri tatbik olunmaz. 

MADDE 695. — Bir çekin keşide edilebilmesi için, muhata
bın elinde keşidecinin emrine tahsis edilmiş bir karşılık bulun
ması ve keşidecinin bu karşılık üzerinde çek keşide etmek su
retiyle tasarruf hakkını haiz bulunacağına dair muhatapla ke-
şideci arasında açık veya zımni bir anlaşma mevcudolması şart
tır. Şu kadar ki; bu hükümlere riayetsizlik halinde senedin 
çek olarak muteber olmasına halel gelmez. 

Keşideci; muhatap nezdinde çekin ancak bir kısım karşılı
ğını hazır bulundurduğu takdirde muhatap bu kısmi karşılığın 
tutarını ödemekle mükelleftir. 

Güsterilen paraya mukabil muhatap nezdinde karşılığı bu
lunmadan bir çek keşide eden kimse; çekin kapatılmıyan mik
tarının yüzde beşini ödemekle mükellef olduktan başka hâmi
lim bu yünden uğradığı zararı tazmine mecburdur. 

A) Şekil. 
I - Unsurlar. 

II - Unsurların 
bulunmaması. 

B) Münferit 
unsurlar. 

I -Muhatap. 
1. Muhatdbolma 

ehliyeti. 

2. Karşılık. 



II-Kabul yasağı. 

III-Kimin lehine 
keşide edilebileceği. 

IV-Faiz §arh. 

V - Adresli ve 
ikametgâhlı çek. 
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MADDE 696. — Çek hakkında kabul muamelesi cari değil

dir. Çek üzerine yazılmış bir kabul şerhi, yazılmamış sayılır. 
MADDE 697. —Çek: 
1. «Emre yazılı» kaydiyle veya bu kayıt olmadan muayyen 

bir kimseye; 
2. «Emre yazılı değildir» kaydiyle veya buna benzer bir 

kayıtla muayyen bir kimseye; 
3. Veya hâmile; 

ödenmek üzere keşide edilebilir. 
Muayyen bir kimse lehine olarak veya «hâmiline» kelime

sinin yahut buna benzer diğer bir tâbirin ilâvesiyle keşide kı
lınan çek, hâmile yazılı bir çek sayılır. 

Kimin lehine keşide edildiği gösterilmemiş olan bir çek, 
hâmile yazılı çek hükmündedir. 

MADDE 698. — Çekte münderiç her hangi bir faiz şartı, ya
zılmamış sayılır. 

MADDE 699. — Çek, muhatabın ikametgâhında veya başka 
bir yerde üçüncü bir şahıs tarafından ödenmek üzere keşide 
edilebilir; şu kadar ki; bu üçüncü şahsın bir banka olması şart
tır. 

A) Devir 
kabiliyeti. 

B) Ciro. 
I - Umumi olarak. 

II - Hak sahipliğini 
ispat vazifesi. 

ikinci Ayırım 

Devir 

MADDE 700. — Sarahaten «Emre yazılı» kaydiyle veya bu 
kayıt olmadan muayyen bir kimse lehine ödenmesi şart kılı
nan bir çek, ciro ve teslim yoliyle devredilebilir. 

«Emre yazılı değildir» kaydiyle veya buna benzer bir ka
yıtla muayyen bir kimse lehine ödenmesi şart kılman bir çek 
ancak alacağın temliki yoliyle devredilebilir ve bu devir, alar 
cağın temlikinin hukuki neticelerini doğurur. 

Ciro, keşideci veya çekten dolayı borçlu olanlardan her han
gi biri lehine de yapılabilir. Bu kimseler çeki yeniden ciro ede
bilirler. 

MADDE 701. — Cironun, kayıtsız ve şartsız olması lâzım
dır. Ciro, şartlara tâbi tutulmuşsa bunlar yazılmamış sayılır. 

Kısmi ciro ve muhatabın cirosu bâtıldır. 
Hâmiline yazılı ciro beyaz ciro hükmündedir. 
Muhatap lehindeki ciro yalnız makbuz hükmündedir; meğer 

ki, muhatabın birden fazla şubesi olup da ciro, çekin üzerine 
çekildiği şubeden başka bir şube üzerine yazılmış bulunsun. 

MADDE 702. — Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran 
kimse son ciro beyaz ciro olsa bile kendi hakkı müteselsil ve 
birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı ^takdirde salahiyetli hâmil 
sayılır. Çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir. 
Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro takibederse bu son ciroyu imza-
lıyan kimse çeki beyaz ciro ile iktisabetmiş sayılır. 
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J/Z - Hâmile yazılı 

çek üzerine 
yapılan ciro. 

C) Kaybedilen 
çek. 

D) Protestodan 
ve vâdeden 

sonraki ciro. 

MADDE 703. — Hâmile yazılı bir çek üzerine yapılan bir 
ciro cirantayı,, müracaat hakkına dair hükümler gereğince 
mesul kılarsa da senedin mahiyetini değiştirerek onu emre ya
zılı bir çek haline getirmez. 

MADDE 704. — Çek, her hangi bir suretle hâmilinin elinden 
çıkmış bulunursa - ister hâmile yazılı bir çek bahis mevzuu ol
sun, ister ciro suretiyle nakledilebilen bir çek bahis mevzuu olup 
da hâmil hakkını 702 nci maddeye göre ispat etsin - çek eline 
geçmiş bulunan yeni hâmil ancak çeki kötü niyetle iktisabetmiş 
olduğu veya iktisapta ağır bir kusuru bulunduğu takdirde o 
çeki geri vermekle mükelleftir. 

MADDE 705. — Protestonun keşidesinden veya aynı mahi
yette bir tesbitten yahut ibraz müddetinin geçmesinden sonra 
yapılan bir ciro, ancak alacağın temliki hükmünde tutulur ve 
böyle bir temlikin neticelerini doğurur. 

Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro, protesto veya 
aynı mahiyette bir tesbitin icrasından veya ibraz müddetinin 
geçmesinden önce yapılmış sayılır. 

Üçüncü Ayırım 

ödeme ve ödemeden imtina 

MADDE 706. — Çekde yazılı bedelin ödenmesi, kısmen ve- A) ödeme. 
ya tamamen aval ile temin olunabilir. I • Aval. 

Bu teminat muhatap haricolmak üzere üçüncü bir şahıs ya
hut çek üzerinde esasen imzası bulunan bir kimse tarafından da 
verilebilir. 

MADDE 707. — Çek, görüldüğünde ödenir. Buna aykırı her 
hangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. 

Keşide günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ib
raz olunan bir çek ibraz günü ödenir. 

MADDE 708. — Bir çek, keşide edildiği yerde Ödenecekse 
on gün; keşide edildiği yerden başka bir yerde ödenecekse bir ay 
içinde muhataba ibraz edilmelidir. 

Ödeneceği memleketten başka bir memlekette keşide edilen 
çek, keşide yeri ile ödeme yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı 
ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. 

Bu bakımdan, bir Avrupa memleketinde çekilip de Akde
niz'de sahili bulunan bir memlekette ödenecek olan ve bilmuka
bele Akdeniz'de sahili olan bir memlekette çekilip bir Avru
pa memleketinde ödenmesi lâzımgelen çekler aynı kıtada keşide 
edilmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır. 

Yukarda yazılı müddetler, çekte keşide günü olarak göste
rilen tarihten itibaren işler. 

MADDE 709. — Çek, takvimleri farklı olan iki yer arasın- 2. Takvim 
da çekildiği takdirde; keşide günü, ödeme yerindeki takvimin ihtilâfı. 
mukabil gününe irca olunur. 

II-Vâde. 

III - ödeme için 
ibraz. 

1. Umumi olarak. 
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s. Takas odası. MADDE 710. — Çekin bir takas odasına ibrazı, ödeme için 
ibraz yerine geçer. 

IV - Çekten cayma. MADDE 711. — Çekten cayma, ancak ibraz müddeti geç-
1. Umumi olarak, dikten sonra1 hüküm ifade eder. 

Çekten cayılmamışsa, muhatap, ibraz müddetinin geçmesin
den sonra dahi çeki ödiyebilir. 

Keşideci çekin kendisinin veya üçüncü bir kimsenin elinden 
rızası olmaksızın çıkmış olduğu iddiasında ise muhatabı çeki' 
ödemekten menedebilir. 

2. Hususi haller. MADDE 712. — Çekin tedavüle çıkarılmasından sonra ke-
şidecinin ölümü veya medeni haklarını kullanma ehliyetini kay
betmesi yahut iflâsı çekin muteberliğine halel getirmez. 

V- Ciroların MADDE 713. — Cirosu kabil bir çeki ödiyen muhatap, ci-
tahkikı. rolarm arasında muntazam bir teselsülün mevcudolup olmadı

ğını incelemeye mecbur ise de ciranta imzalarının sıhhatini tah-
kika mecbur değildir. 

MADDE 714. — Çekin ödeme yerinde rayici olmıyan bir pa
ra ile ödenmesi şart koşulmuş ise bedeli, çekin ibraz gününde
ki kıymetine göre o memleket parası ile ödenebilir. İbraz üze
rine ödenmediği takdirde, hâmil, çek bedelinin dilerse ibraz, 
dilerse ödeme günlerindeki rayice göre memleket parasiyle 
ödenmesini istiyebilir. 

Kanuni rayici olmıyan paranın kıymeti, ödeme yerindeki 
ticari teamüllere göre tâyin olunur. Burfunla beraber keşide
ci, ödenecek meblâğın çekte yazılı muayyen bir rayice göre 
hesabolunmasını şart koşabilir. 

Keşideci, ödemenin muayyen bir para ile yapılması lüzu
munu şart koşmuş ise (Aynen ödeme şartı) ilk iki fıkra hüküm
leri tatbik olunmaz. 

Çek bedeli; keşide ve ödeme memleketlerinde aynı adı. ta
şıyan ve fakat kıymetleri birbirinden farklı olan para ile gös
terildiği takdirde, ödeme yerindeki para kasdedilmiş sayılır. 

MADDE 715. — Bir çekin keşidecisi veya hâmili, onu, 716 
ncı maddede gösterilen neticeleri doğurmak üzere çizebilir. 

Çekin çizilmesi, çekin iç yüzüne birbirine muvazi iki çizgi 
çekmek suretiyle yapılır. Çek, umumi veya hususi olarak çizi
lebilir. 

îki çizgi araşma hiçbir işaret konmamış veya «Banka» keli
mesi veya buna benzer bir tâbir konmuş ise çek, umumi olarak 
çizilmiş demektir. Eğer iki çizgi arasına muayyen bir banka
nın adı yazılmış ise, çek, hususi olarak çizilmiş demektir. 

Umumi çizgi, hususi çizgiye tahvil olunabilir; fakat hususi 
çizgi umumi bir' çizgiye tahvil olunamaz. 

Çizgilerin veya zikredilen banka adının silinmesi, hükümsüz 
sayılır. 

VI - Yabancı mem
leket parasiyle 
ödenecek çek. 

VII - Çizgili çek. 
1. Şekil ve 

§artları. 
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MADDE 716. — Umumi olarak çizilen bir çek, muhatap 

tarafından ancak bir bankaya veya muhatabın bir müşterisine 
ödenebilir. 

Hususi olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak 
adı gösterilen bankaya veya bu banka muhatap ise onun müş
terisine ödenebilir. Şu kadar ki; adı gösterilen banka, bede
lin tahsili işini diğer bir bankaya bırakbilr. 

Bir banka, çizgili bir çeki, ancak müşterilerinden veya di
ğer bir bankadan iktisabedebilir. Kezalik onu, sözü geçen kim
selerden başkaları hesabına tahsil edemez. • 

Çek, birden fazla hususi olarak çizilmiş ise muhatabın bu 
çeki ödemeye mezun olması için çekin ikiden fazla çizilmemiş 
olması ve çizgilerden birinin, çekin bir takas odası tarafından 
tahsil edilebilmesi maksadı ile yapılmış olması şarttır. 

Yukardaki hükümlere muhalif hareket eden muhatap veya 
banka, çek bedelini aşmamak üzere, hâsıl olan zarardan mesul
dür. 

MADDE 717. — Bir çekin keşidecisi veya hâmili çekin yüz 
tarafına mailen enine doğru «Hesaba geçirilecektir» kaydını 
veya buna benzer bir tâbiri yazarak çekin nakden ödenmesini 
menedebilir. Bu takdirde çek; muhatap tarafından ancak he
saba alacak kaydı, takas, hesap nakli suretiyle kayden ödene
bilir. Bu kayıtlar ödeme yerine geçer. 

«Hesaba geçirilecektir» kaydının çizilmesi hükümsüzdür, 
Yukardaki hükümlere aykırı hareket eden muhatap, çekin 

bedelini aşmamak üzere hâsıl olan zarardan mesuldür. 
MADDE 718. — Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin 

hâmili; muhatap iflâs etmiş veya ödemelerini tatil etmiş veya
hut aleyhine yapılan her hangi bir icra takibi semeresiz kal
mışsa çek bedelini nakden ödemesini muhataptan istiyebilece-
ği gibi imtina halinde müracaat hakkını da kullanır. 

MADDE 719. — Hesaba geçirilmek üzere çekilen bir çekin 
hâmili; muhatabın, çek bedelini kayıtsız ve şartsız alacak diye 
hesaba geçirmekten imtina veya ödeme yerindeki takas odası
nın, bu çekin, hâmilin borçlarına mahsubedilmek kabiliyetini 
haiz olmadığını beyan etmiş olduğunu ispat ederse müracaat 
haklarını kullanabilir. 

MADDE 720. — Vaktinde ibraz edilmiş olan çekin ödenme 
miş olduğu ve ödenmeden imtina keyfiyeti : 

1. Resmî bir vesika ile (protesto); 
2. Muhatap tarafından, ibraz günü de gösterilmek sure

tiyle, çekin üzerine yazılmış olan tarihli bir beyanla; 
3. Bir takas odasının, çek vaktinde teslim edildiği halde 

ödenmediğini tesbit eden tarihli bir beyanı ile; 
sabit bulunduğu takdirde hâmil; cirantalar, keşideci ve diğer 
çek borçlularına karşı müracaat haklarını kullanabilir. 

2. Hükümleri. 

VIII - Hesaba ge
çirilmek üzere 

çekilen çek. 
1. Umumi olarak. 

2. Hâmilin 
haklan. 

a) İflâs halinde. 

b) Hesaba geçi
rilmeden imtina 

halinde. 

B) ödemeden 
imtina. 

I - Hâmilin müra
caat haklan. 



/ / - Protesto. 

III - Müracaat 
hakkının şümulü. 

IV - Mücbir 
sebepler. 

I - Sahte veya tah
rif edilmiş çek. 

II - Çekin birden 
fazla nüsha ola

rak tanzim 
edilmesi. 
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MADDE 721. — Protesto veya buna muadil olan tesbit, ib

raz müddetinin geçmesinden önce yapılmalıdır. 
İbraz keyfiyeti müddetin son gününde vukubulursa protes

to veya buna muadil tesbit, mütaakip iş gününde de yapıla
bilir. 

MADDE 722. — Hâmil, müracaat yoliyle : 
1. Çekin ödenmemiş olan bedelini; 
2. îbraz gününden itibaren yüzde on faizini; 
3. Protestonun veya buna muadil olan tesbitin ve gönderi

len ihbarnamelerin masrafları ile diğer masrafları; 
4. Çek bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komüsyon 

ücretini; 
istiyebilir. 

MADDE 723. — Kanunen muayyen olan müddetler içinde 
çekin ibrazı veya protesto yahut buna muadil tesbitin yapıl
ması; bir devletin mevzuatı veya her hangi bir mücbir sebep 
gibi aşılması imkânsız bir mâni yüzünden mümkün olmamışsa 
bu muameleler için muayyen olan müddetler uzar. 

Hâmil, mücbir sebepleri gecikmeksizin kendi cirantasına 
ihbar etmeye ve bu ihbarı çeke yahut bir alonja işaretle bera
ber altına yerini ve tarihini yazarak imzalamaya mecburdur, 
635 nci madde hükümleri burada da tatbik olunur. 

Mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından sonra hâmil çeki 
gecikmeksizin ödeme maksadı ile ibraz ve icabında protesto 
veya buna muadil tesbiti yaptırmaya mecburdur. 

Mücbir sebepler; hâmilin ibraz müddetinin bitiminden önce 
olmak şartiyle, mücbir sebep keyfiyetini kendi cirantasına ih
bar ettiği günden itibaren on beş günden fazla devam ederse 
çekin ibrazına ve protesto keşidesine yahut buna muadil tes-
bite lüzum kalmaksızın müracaat hakkı kullanılabilir. 

Hâmilin veya çeki ibraza veya protesto çekmeye yahut bu
na muadil tesbit yaptırmaya memur ettiği kimsenin'sırf zatla
rına ait olaylar mücbir sebeplerden sayılmaz. 

Dördüncü Ayırım 

Çeşitli hükümler 

MADDE 724. — Sahte veya tahrif edilmiş bir çekten doğan 
zarar muhataba aittir; meğer ki, senette keşideci olarak göste

rilen kimseye kendisine bırakılan çek defterini iyi saklamamış 
olması gibi bir kusurun isnadı mümkün olsun. 

MADDE 725. — Hâmile yazılı çekler müstesna olmak üzere 
bir memlekette keşide edilip de diğer bir memlekette veya ay
nı memleketin denizaşırı bir kısmında ödenmesi şart olan ve 
aksine olarak bir memleketin denizaşırı bir kısmında keşide 
edilip o memlekette ödenmesi şart olan veyahut aynı bir mem
leketin denizaşırı olan aynı kısmında veya muhtelif kısımla
rında keşide edilip ödenmesi şart olan her çek, birbirinin aynı 
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olarak muhtelif nüshalar halinde keşide olunabilir. Bu nüs
halar senet metninde teselsül eden sıra numaraları ile gösteri
lir. Aksi takdirde her nüsha ayrı bir çek sayılır. 

MADDE 726. — Hâmilin; cirantalarla keşideci ve diğer çek III - Müruruzaman. 
borçlularına karşı haiz olduğu müracaat hakları ibraz müdde
tinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle müruruzamana uğ
rar. 

Çek borçlularından birinin diğerine karşı haiz olduğu mü
racaat hakları bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dâ
va yolu ile kendisine karşı dermeyan edildiği tarihten itibaren 
altı ay geçmekle müruruzamana uğrar. 

MADDE 727. — Bu fasılda geçen «Banka» tâbirinden mak
sat, Bankalar Kanununun hükümlerine tâbi olan müesseseler
dir. Şu kadar ki; ödeme yeri Türkiye dışında olan çekler hak
kında «Banka» kelimesinden hangi müesseselerin anlaşılacağı 
ödeme yeri kanunu ile tâyin olunur. 

MADDE 728. — Bir çekin ibrazı ve protestosu tatil sgünle-
ri yapılamayıp ancak bir iş gününde yapılabilir. 

Çeke mütaallik muamelelerin ve hususiyle ibraz ve protes
to veya buna muadil tesbit muamelelerinin yapılması için ka
nunla muayyen müddetin son günü, pazara veya diğer bir tatil 
gününe rasladığı takdirde bu müddet onu takip eden ilk iş 
gününe kadar uzar. Aradaki tatil günleri müddet hesabına dâ
hildir. 

MADDE 729. — Kanunun bu kısmında gösterilen müddet
ler hesa'bedilirken bunların başladığı gün sayılmaz. 

MADDE 730. — Poliçeye ait aşağıdaki hükümler çek hak
kında da tatbik olunur : 

1. Keşidecinin bizzat kendi emrine, kendi üzerine ve üçün
cü şahıs hesabına keşide edilen poliçe hakkındaki 585 nci 
madde; 

2. Poliçede gösterilen bedeller arasındaki farklara mütaal
lik 588 nci madde; 

3. Borçlanmaya ehil olmıyan kimselerin imzasına, salâhi-
yetsiz imzaya, keşidecinin mesuliyetine ve açık poliçeye ait 
589 - 592 nci maddeler; * 

4. Ciro hakkındaki 595 - 597 nci maddeler; 
5. Poliçeye ait def iler hakkındaki 599 ncu madde; 
6. Vekâleten yapılan cirodan doğan haklara mütedair 600 

ncü madde; 
7. Avalin şekil ve hükümlerine dair 613 ve 614 ncü mad

deler; 
8. Bir makbuz istemek hakkına ve kısmen ödemeye dair 

621 nci madde; 
9. Protestoya ait 627 - 629 ncu ve 631 - 633 ncü maddeler; 

10. «Protestosuz» şartına mütedair 634 ncü madde; 

IV - «Banfta» nm 
tarifi. 

V - Müddetler. 
1. Tatil günleri. 

2. Müddetlerin 
hesabı. 

VI - Tatbik olu
nacak hükümler. 
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11. llıbar hakkındaki 635 nci madde; 
12. Poliçe borçlularının müteselsil mesuliyetine dair 636 ncı 

madde; 
13. Poliçenin ödenmesi halinde müracaat hakkına ve poli

çe, protesto makbuzunun kendisine verilmesini istemek hak
kına dair 638 ve 639 ncu maddeler; 

14. Sebepsiz iktisaptan doğan haklara dair 644 ncü madde; 
15. Poliçe karşılığının devrine dair 645 nci madde; 
16. Poliçe nüshaları arasmdaki münasebete ait 656 ncı 

madde; 
17. Değişiklikler hakkındaki 660 ncı madde; 
18. Müruruzamanın kesilmesine dair 662 ve 663 ncü mad

deler; 
19. Atıfet müddetlerinin kabul olunamıyacağma, poliçeye 

mütaallik muamelelerin yapılması lâzımgelen yer ile el yazısı 
ile imzaya dair 666 - 66S nci maddeler; 

20. İptal hakkındaki 669 - 675 nci maddelerle 676 ncı mad
denin 1 nci fıkrası; 

21. Ehliyete, poliçe ve bonolara mütaallik hakların muhafa
zası ile müracaat hakkının kullanılması için lüzumlu muamele
lere ilişkin kanun ihtilâflarına dair 678, 680 ve 681 nci mad
deler. 

634 ncü maddenin bir ve üçüncü fıkralariyle 635 nci mad
denin birinci fıkrası ve 639 ncu madde hükümlerinin çeklere 
tatbik olunmasında protesto yerine 720 nci maddenin 2 ve 3 ncü 
fıkraları gereğince tesbit dahi muteberdir. 

/ - Muhatap olma 
ehliyeti. 

Beşinci Ayırım 

Kanunlar ihtilâfı 

MADDE 731. — Bir çekin kimin üzerine keşide edilebilece
ğini, çekin ödeneceği memleket kanunu tâyin eder. Bu kanu
na göre çek, üzerine keşide edilmiş olan kimsenin şahsı bakı
mından hükümsüz sayılıyorsa kanunlarında böyle bir hüküm
süzlük sebebi bulunmıyan memleketlerde çek üzerine atılan 
imzalardan doğan taahhütler muteberdir. 

MADDE 732. — Çeke ait taahhütlerin şekli, bu taahhütle
rin imza edilmiş olduğu memleketin kanununa göre tâyin edi
lir. Bununla beraber, ödeme yeri kanuniyle emredilen şekillere 
riayet kâfidir. 

679 ncu maddenin iki ve üçüncü fıkraları da tatbik olunur. 
* 

III - Taahhütlerin MADDE 733. — Çekten doğan taahhütlerin neticeleri, bu 
hükümleri. taahhütlerin vukubulduğu memleket kanununa göre tâyin olu-

1. Keşide yeri nur. 
kanunu. 

2. ödeme yeri MADDE 734. — Aşağıda yazılı hususlar çekin ödeneceği 
kanunu. memleket kanununa göre tâyin olunur : 

1. Çekin mutlaka görüldüğünde mi ödenmesi gerektiği 

II - Şekil ve 
müddetleri. 
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yoksa görüldükten muayyen bir müddet sonra ödenmesi şar-
tiyle de keşide edilip edilemiyeceği ve hakiki keşide gününden 
sonraki bir günün çeke yazılmasının ne gibi neticeler doğu
racağı; 

2. İbraz müddeti; 
3. Çekin; kabul, tasdik, teyit veya vize edilip edilmiyece-

ği ve bu kayıtların ne gibi neticeler doğuracağı; 
4. Hâmilin kısmen ödemeyi istiyebilip istiyemiyeceği ve 

böyle bir ödemeyi kabule mecbur olup olmadığı; 
5. Çekin çizilip çizilemiyeceği yahut (Hesaba geçirilecek

tir) kaydmı veya buna muadil bir tâbiri ihtiva edip edemiye-
ceği ve bu çizginin veya bu kaydın yahut ona muadil olan tâ
birin ne gibi neticeler doğuracağı; 

6. Çekin karşılığı üzerinde hâmilin hususi hakları bulu
nup bulunmadığı ve bu hakların mahiyetinin ne olduğu; 

7. Keşidecinin çekten cayabilip cayamıyacağı veya çekin 
ödenmesine itiraz edebilip edemiyeceği; 

8. Çekin kaybedilmesi veya çalınması halinde alınacak 
tedbirler; 

9. Cirantalara, keşideciye ve diğer çek borçlularına karşı 
olan müracaat haklarının muhafazası için bir protesto veya bu
na muadil bir tesbit icra etmenin lüzumlu olup olmadığı. 

MADDE 735. — Muhatap ve ikametgâhlı çeki ödiyecek 
olan üçüncü şahıs aleyhine sebepsiz iktisaptan doğan haklar, 
bu kimselerin ikametgâhlarının bulunduğu memleketin kanu
nuna göre tâyin olunur. 

3. İkametgâh 
kanunu. 

Beşinci Fasıl 

Kambiyo senetlerine benziyen senetler ve diğer emre yazılı 
senetler 

MADDE 736. — Emre yazılı olan veya kanunen böyle sayı- A) Emre yazıh 
lan kıymetli evrak, emre yazılı senetlerdendir. senet. 

I - Tarifi. 
MADDE 737. — Borçlu, emre yazılı bir senetten doğan ala

cağa karşı ancak, senedin hükümsüzlüğüne taallûk eden veya 
senet metninden anlaşılan defile rle alacaklı kim ise ona karşı 
şahsan haiz olduğu defileri ileri sürebilir. 

Borçlu ile önceki hâmillerden birisi veya senedi tanzim eden 
kimse arasında doğrudan doğruya mevcut münasebetlere daya
nan defilerin dermeyanı, ancak senedi iktisabederken hâmilin 
bilerek borçlunun zararına hareket etmiş olması halinde caiz
dir-

27 - Borçlunun 
defileri. 



B) Kambiyo se
netlerine benziyen 

senetler. 
I-Emre yazılı 

havaleler. 
1. Umumi olarak. 

2. Kabul mecbu
riyetinin bulun

maması. 

3. Kabulün 
hükümleri. 

4. İcrada tatbik 
olunmıyacak 

hükümler. 

II - Emre yazılı 
ödeme vaitleri. 

C) Cirosu kabil 
olan diğer 
senetler. 
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MADDE 738. — Senet metninde poliçe olarak gösterilme

mekle beraber sarahaten emre yazılı olarak ihdas edilen ve diğer 
hususlarda da poliçede aranılan unsurları ihtiva eden havale
ler, poliçe hükmündedir. 

MADDE 739. — Emre yazılı havale kabul için ibraz edilmez. 
Buna rağmen ibraz edilir ve kabulden de imtina olunursa 

hâmilin bu sebepten dolayı hiçbir müracaat hakkı yoktur. 
MADDE 740. — Emre yazılı bir havalenin ihtiyari olarak 

kabulü, poliçenin kabulü hükmündedir. Bununla beraber hâ
mil, eğer havale olunan kimse iflâs veya ödemelerini tatil etmiş 
yahut aleyhine yapılan takip semeresiz kalmışsa vâdenin gel
mesinden önce müracaat hakkını kullanamaz. 

Kezalik havale edenin iflâsı halinde vâdenin gelmesinden 
önce hâmil müracaat hakkını kullanamaz. 

MADDE 741. — îcra ve iflâs Kanununun; çekler, poliçeler 
ve emre muharrer senetler hakkında takibe mütaallik hüküm
leri emre yazılı havaleye tatbik olunmaz. 

MADDE 742. — Senet metninde bono olarak gösterilme
mekle beraber sarahaten emre yazılı olarak ihdas edilmiş olan 
ve bonoda aranılan diğer unsurları da ihtiva eden ödeme vait
leri, bono hükmündedir. Şu kadar ki; emre yazılı olarak ihdas 
edilmiş olan ödeme vaitleri hakkında araya girme suretiyle öde
meye ilişkin bulunan hükümler cari olmaz. 

îcra ve İflâs Kanununun; çekler ve poliçeler ve emre mu
harrer senetler hakkında takibe mütaallik hükümleri, emre 
yazılı olarak ihdas edilmiş bulunan ödeme vaitlerine tatbik olu
namaz. 

MADDE 743. — Makbuz senetleri, varant, konşimento, ta
şıma senedi gibi cirosu kabil olan senetler hakkında; cironun 
şekli, hâmilin hak sahipliği, iptal kararı ve senedi elinde bu
lunduranın onu iade ile mükellef olması hususlarında poliçele
re mütaallik hükümler caridir. 

Kambiyo senetlerindeki müracaata mütaallik hükümler ka
nunda aksine açık hüküm olmadıkça, birinci fıkrada yazılı se
netler hakkında tatbik olunmaz. 

* 
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Altmcı Fasıl 
Emtia senetleri 

BlRÎNCÎ KISIM 
Umumi mağazalar tarafından çıkarılan makbuz senedi ve 

varant 
MADDE 744. — Makbuz senedi ve varant (Rehin senedi) 

verme karşılığında serbest veya gümrüklenmemiş emtia ve za
hireyi vedia olarak kabul etmek ve mudilere de bu senetlerle 
tevdi olunan emtia ve zahireyi satabilmek veya terhin edebil
mek imkânını vermek maksadiyle kurulan mağazalara «Umumi 
mağaza» denir. 

Umumi mağazalar muameleleri bu kısım hükümlerine tâbi
dir-

Umumi mağazalar Ticaret Vekâletinin müsaadesiyle kuru
lur. Müsaade olmadan umumi mağaza açarak makbırz senedi 
veya varant tanzim edenler hakkında Türk Ceza Kanunu
nun 526 ncı maddesi tatbik olunur. 

Umumi mağazaların kuruluş usul ve şartları, bunlara kabul 
edilecek emtia ve zahire cinsleri ve umumi mağazaların henüz 
gümrüklenmemiş olan eşyayı kabul etmeye salahiyetli sayılma
ları için gereken şartları ve bunlar üzerinde gümrük murakabe
sinin icrası tarzı, hususi kanun ve nizamnamelerle tâyin olunur. 

MADDE 745. — Yukarıki maddede yazılı senetleri vermek
sizin yalnız emtia ve zahireyi vedia olarak kabul etmek üzere 
açılan sair müessese ve mahaller hakkında umumi mağazalara 
ait hükümler cari olmaz. Bu hususta Borçlar Kanununun vedia 
hakkındaki hükümleri tatbik olunur. 

Tevdi edilmiş şeyler mukabilinde verilmiş olan ve fakat ka
nunun aradığı şekil şartlarına uymıyan senetlerle işbu şekil 
şartlarına uygun olup da müsaade almamış olan müesseseler 
tarafından verilmiş senetler kıymetli evraktan olmayıp tesel
lüm ilmühaberleri veya başka ispat vesikaları hükmündedir. 

MADDE 746. — Umumi mağazalara tevdi edilen emtia ve 
zahire mukabilinde verilen makbuz senedinin aşağıda yazılı 
hususları havi olması lâzımdır : 

1. Tevdi edenin ad ve soyadı ile sanat ve ikametgâhı; 
2. Tevdiatın yapıldığı umumi mağazanın ticaret unvanı ile 

bulunduğu yer; 
3. Tevdi olunan şeylerm cins ve miktarı ile mahiyet ve kıy

metinin bilinmesi için açıklanması lâzımgelen hususlar; 
4. Tevdi olunan şeylerin tâbi olması lâzımgelen bütün re

sim, hare ve vergilerin ödenip ödenmediği ve sigorta edilip 
edilmediği; 

5. ödenmiş olan veya ödenecek ücret ve masraflar; 

A) Umumi 
mağazalar. 
Umumi olarak. 

II - İstisnalar. 

B) Makbuz sene
di ve varant. 

I - Şekil. 
1. Makbuz senedi. 



— 146 — 
namına veya emrine tanzim edildiğini 

2. Varant. 

S. Defter. 

4. Kısmî senet 

II - Ciro. 
1. Umumi olarak. 

2. Hükümleri. 

3. Varantm 
cirosu. 

&) TS§ya üzerinde 
tasarruflar. 

1- Senet esası. 

II-Eşyanın geri 
alınması. 

i. Umumi olarak. 

6. Senedin kimin 
gösteren bir ibare; 

7. Umumi mağaza sahibinin imzası. 
MADDE 747. — Varantm da yukarıki maddede yazılı hu

susları aynen ihtiva etmesi ve makbuz senedine bağlanması lâ
zımdır. 

MADDE 748. — Makbuz senedi ve varanttan mürekkebolan 
vesikanın dip koçanlı bir defterden koparılmış olması ve defte
rin umumi mağazaya ait vesikalar arasında saklanması lâzım
dır-

MADDE 749. — Makbuz senedi ve varantm hâmili, masraf
ları kendisine aidolmak üzere önceden tevdi olunan şeylerin kı
sımlara ayrılmasını ve her kısım için ayrı ayrı senet verilmesi
ni istiyebilir. Bu takdirde eski vesika iade ve iptal olunur. 

MADDE 750. — Makbuz senediyle varant emre yazılı olma
sa bile ayrı ayrı veya birlikte teslim ve ciro tarikiyle devredile
bilir. Ciro, yapıldığı günün tarihini de ihtiva etmelidir. 

Varant ile makbuz senedi birlikte beyaz ciro ile de ciro edi
lebilir. Bu türlü ciro, her iki senet teslim edildiği takdirde, ci
rantanın haklarını hâmile devreder. 

MADDE 751. — Senedin teslimi şartiyle ciro aşağıda yazılı 
hükümleri doğurur : 

1- Makbuz senedi ve varantm birlikte cirosu, tevdi olunan 
şeylerin mülkiyetini nakleder; 

2. Yalnız varantm cirosu, varantm devredildiği kimseye 
tevdi olunan şeyler üzerinde rehin hakkı bahşeder; 

3. Yalnız makbuz senedinin cirosu varant hâmilinin hakkı 
mahfuz kalmak şartiyle, tevdi olunan şeylerin mülkiyetini nak
leder. 

MADDE 752. — Varantm ilk cirosu, hangi borcun temini 
için yapılmışsa onun ve faizinin miktarlarını ve vâde tarihini 
ihtiva etmelidir. 

Varantm cirosunda yazılı hususlar aynen makbuz senedinin 
üzerine de yazılarak varantm ciro edildiği kimse tarafından 
imza edilmelidir. 

MADDE 753. — Varant ile makbuz senedinin zıyaı veyahut 
miras ve iflâs sebebiyle çıkan ihtilâflar haricolmak üzere umu
mi mağazalara tevdi olunan şeyler üzerinde haciz, el koyma ve
ya rehin yapılamaz. 

MADDE 754. — Varanttan ayrılmış bir makbuz senedinin 
hâmili varant ile temin edilmiş olan borcun ana parası ile vâde 
gününe kadar olan faizlerini umumi mağazaya tevdi ederek 
vâde gününden önce dahi eşyayı çekebilir. 

Tevdi olunan para varantm geriverilmesi mukabilinde hâ
miline ödenir, 
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III - Sattırma 
hakkı. 

1. Şartlar. 

2. Satış bedeli. 

MADDE 755. — Varanttan ayrılmış makbuz senedinin hâ- 2. Kısmen geri 
mili umumi mağazaya tevdi olunan misli eşyadan bir kısmını ^ alma-
çekmek istediği takdirde mağazanın mesuliyeti altında, hem 
çekeceği kısım ve hem de varant ile temin olunmuş borç ile mü
tenasip bir miktar parayı mağazaya tevdi etmesi lâzımdır. 

MADDE 756. — Vâde gününde alacağı ' ödenmemiş varant 
hâmili, poliçe hâmili gibi protesto çektikten on gün sonra re
hin hükümlerine göre tevdi edilon eşyaları sattırabilir. 

753 ncü maddede yazılı haller satışa mâni değildir. 
MADDE 757. — Gümrük resmi ve sair resim, hare ve ver

gilerle tevdi olunan eşya için umumi mağaza tarafından yapı
lan masraflar ve mağazanın ücreti satış bedelinden mümtazen 
ödenir. 

Birinci fıkrada yazılı paralar ve temin edilen borç ödendik
ten sonra geri kalan, makbuz senedi hâmiline ödenmek üzere 
mağaza sahibine verüir. 

MADDE 758- — Bir varant hâmilinin ancak tevdi olunan 3. Müracaat 
eşya satılıp da alacağına kâfi gelmediği takdirde, borçlunun hakkı. 
veya cirantaların mallarına müracaat hakkı vardır. 

Protesto çekmemiş veya kanuni müddeti içinde tevdi olu
nan eşyayı sattırmaya teşebbüs etmemiş olan varant hâmili, 
cirantalarına karşı bütün haklarını kaybederse de borçluya kar
şı müracaat hakkı baki kalır. 

MADDE 759. — Âfet vukuunda varantın hâmili, sigorta -4. Sigorta. 
bedelinden alacağını tahsil eder. 

MADDE 760. — Makbuz senetleri ve varantlar, poliçeler hak- D) Müruruzaman. 
kındaki müruruzamana tâbidir. Cirantalara karşı müracaat için 
müruruzamanın başlangıcı, eşyanın satış günüdür. 

MADDE 761. — Makbuz senedi veya varantı kaybeden hâ
mil, bu senetlere malik olduğunu ispat etmek ve teminat ver
mek suretiyle mağazanın bulunduğu yerdeki mahkemeden ala
cağı izin üzerine keyfiyetin kararda gösterilen o yer gazetele
rinde ilânından ve muhalefet için tâyin olunacak müddetin geç
mesinden sonra ikinci bir nüsha alabilir. Kaybolan varantın 
müddeti geçmişse hâmilinin talebi üzerine mahkeme aynı veç
hile borcun ödenmesine izin verebilir.- îzin, mağazaya ve varan-
ta mütaallik ise hem mağazaya ve hem ilk borçluya tebliğ olu
nur. Alacaklının, mağazanın bulunduğu yerde bir de ikamet
gâh göstermesi lâzımdır. Mağaza sahibi ve borçlu izin kararı
na itiraz edebilirler. İtiraz üzerine mahkeme derhal hükmünü 
verir. Hüküm alacaklı lehine ise icranın geri bırakılmasına 
karar verilemez. Ancak, ilgililerin talebi üzerine tetkik mercii 
hüküm katîleşinceye kadar tevdi olunan eşyanın satışından 
elde edilecek paranın icra veznesinde saklanmasına karar verç^ 
bilir, 

E) Senetlerin 
kaybedilmesi. 
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A) Taşıyıcı. 

B) Hükümlerin 
tatbik sahası. 

I - Taşıyıcı olmir 
yan kimseler. 

II-Hususi hüküm
lerin saklı kalması. 

1. Esas. 

2. Esasın teşmil 
edilememesi. 

C) Mesuliyetin 
kaldırılmasına ve
ya hafifletilmesine 

ait şartların 
hükümsüzlüğü. 

D) Müruruzaman. 

ÎKÎNCÎ KISIM 
Taşıma işleri ve taşıma senedi 

Birinci Ayırım 
Umumi hükümler 

MADDE 762. — Taşıyıcı, ücret mukabilinde yolcu ve eşya 
(yük) taşıma işlerini üzerine alan kimsedir. 

MADDE 763. — Eşya veya yolcu taşımayı arızi olarak ta-
ahhüdeden kimse hakkında da bu kısım hükümleri tatbik olu
nur-

MADDE 764. — Denizde taşıma işleriyle demir ve havayol
ları ile taşıma işlerine ve posta idaresine mütaallik hususi hü
kümler mahfuzdur. 

MADDE 765. — Taşıyıcı veya taşnna işleri komüsyoncusu 
üzerine aldığı taşıma işini yukarıki maddede yazılı hususi hü
kümlere tâbi olan bir müesseseye gördürmüş olduğu takdirde 
dahi, kanunun kendisine yüklediği mesuliyetin hafifletilmesi
ni veya kaldırılmasını istiyemez. 

MADDE 766. — Taşıma akdinde kanunun taşıyıcıya ve hu
susiyle faaliyetleri devletin iznine bağlı taşıma işletmelerine 
yüklediği mesuliyetlerin önceden hafifletilmesi veya kaldırıl
ması neticesini doğuran bütün kayıt ve şartlar hükümsüzdür. 
Bu kayıt ve şartların işletme nizamnamelerine, umumi şartna
melere, tarifelere veya bunlara benzer diğer vesikalara konul
muş olması halinde de hüküm ajandır. 

MADDE 767. — Haksız olarak alman taşıma ücretinin ge
ri alınması ve taşıma ücreti dâhil olmak üzere taşıma mukave
lesinden doğan bütün alacaklar bir yılda müruruzamana uğrar. 

Bu müddet, eşya taşımasında eşyanın gönderilene vâki tes
limi; yolcu taşımasında yolcunun ulaşma tarihinden başlar. 

Eşya tamamen zayi olmuş veya yolcu ulaşmamış ise müru
ruzaman müddeti, eşyanın teslimi ve yolcunun ulaşması lâzım-
geldiği tarihten itibaren işlemeye başlar. 

G-önderen ve gönderilen taşıyıcıya karşı olan haklarını, yılı 
içinde telgraf, taahhütlü mektup veya protesto ile istemiş ol
mak ve dâva hakkı eşyanın kabulü ile düşmemiş bulunmak şar-
tiyle, defi olarak her zaman dermeyan edebilirler. 

Eşya; taşıyıcının hile veya ağır kusurundan dolayı zayi ol
muş, noksanlaşmış veya bozulmuş yahut geç teslim edilmişse 
veya yolcu, taşıyıcının hilesi yahut ağır kusuru yüzünden geç 
ulaşmış veya meydana gelen bir kaza neticesinde cismani za
rara uğramış veya ölmüş ise taşıyıcının mesuliyeti bu madde
deki müruruzamana tâbi olmaz, 
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6085 ayılı Karayolları Trafik Kanununun 50 nci maddesin

deki müruruzaman hükmü mahfuzdur. 

ikinci Ayırım 

Eşya taşıma 

MADDE 768. — Gönderen, taşıyıcıya, talebi halinde iki A) Taşıma senedi 
nüsha olarak bir taşıma senedi vermeye mecburdur. Fakat ta- I * Tanzim mec-
sıma senedi tanzim edilmemiş olsa bile muvafakatleri ve eşya- buriyeti 
nm taşıyıcıya teslimi ile sözleşme taraflar arasında tamam olur. 

Gönderen, taşıyıcıya, gümrük kâğıtlarını ve eşyanın taşın
ması için muhtacolduğu diğer vesikaları vermeye mecburdur. 
Bu kâğıt ve vesikaların şekle ve hakikata uygun ye kâfi olma- . 
malarından gönderen mesuldür-

MADDE 769. — Taşıma senedi aşağıda yazılı hususları ihti- II - Şekü, 
va eder. 

1. Gönderilenin adı, soyadı veya ticaret unvanını ve adre
sini, eşyanın gönderildiği yeri, ve taşıma senedinin emre yazılı 
olması isteniyorsa emrine şerhini; 

2. Taşınacak eşyanın cinsini, siklet, istiap derecesi veya 
adedini, paket halinde iseler paketlere yazılı numaraları ve 
işaretleri ve ambalajın şekil ve vasfını; 

3. Gönderenin adı, soyadı veya ticaret unvanını ve adresini; 
4. Taşıyıcının adı, soyadı veya ticaret unvanını ve adresini; 
5. Taşıma ücreti ve ücret ödenmişse bu ciheti; 
6. Taşımanın yapılacağı müddeti; 
7. Taraflar arasında kararlaştırılan diğer hususları. 
Bu kayıtlardan birinin sehven yazılmamasından veya yan

lış yahut hakikata aykırı olarak yazılmasından doğan zarar ve 
ziyan gönderene aittir. Taşınacak eşya barut ve infilâk madde
leri gibi tehlikeli eşyalardan ise bunu bildirmeyen ve ambalaj 
üzerine etiket ve işaret koymıyan gönderen, bundan doğan za
rar ve ziyanı da ödemekle mükelleftir. 

Birinci fıkrada yazılı şekil şartlarına uymryan taşıma se
nedi kıymetli evrak olarak değil ancak tesellüm ilmühaberi ve
ya başka ispat vesikası telâkki olunur. 

MADDE 770. — Taşıma senedi tanzim edilmemiş ise, gön- III - İlmühaber. 
deren talebettiği takdirde taşıyıcı, taşıma senedine yazılacak 
hususları ihtiva eden bir ilmühaberi imzalayıp vermiye mec
burdur. 

MADDE 771. — Taşıma senedinin bir nüshası gönderen ta- IV - Senedin 
rafından imza edilerek taşıyıcıya verilir ve taşıma esnasında tesellümü. 
eşya ile birlikte sevk olunur. Diğer nüshası taşıyıcı tarafından 
imza edilerek gönderene geri verilir. Taşıma senedi emre ya
zılı ise taşıyıcının imzaladığı nüshanın cirosu ve teslimi eşya
nın mülkiyetini nakleder. 

Taşıma senedinde gösterilmiyen hususlara dayanarak, adına 
gönderilene ve taşıyıcı tarafından imza olunan emre yazılı ta-
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V - îhtirazi 
kayıt. 

B) Taşıyıcının 
borçları. 

I - Emre göre 
hareket. 

!. Umumi olarak. 

2. Bildirme 
borcu. 

3. Yeni emirler. 
a) îcra mükel

lefiyeti. 

b) Fazla ücret 
ve masraflar. 

4. Seferin 
duraklaması. 

a) Mücbir se
bepten dolayı. 

şrina senedinin hâmiline karşı, hiçbir iddia dermeyan oluna
maz. 

MADDE 772- — Taşıyıcı, taşınacak eşyayı taşıma senedine 
veya ayrı bir kâğıda, teslim aldığı zamandaki durumu hakkın
da ihtirazi bir kayıt koymadan kabul edecek olursa, dış görü
nüşü itibariyle hiçbir kusuru olmadığını kabul etmiş sayılır. 
Şu kadar ki; eşyayı kayıtsız kabul etmiş olsa bile dışından an
laşılması kabil olmıyan noksanların vücudunu iddia ve ispat 
edebilir. 

MADDE 773. — Taşıyıcı; eşyanın gönderilmesinde, aldığı 
emre göre harekete mecburdur. Şu kadar ki; eşyanın mahiye
tine, gönderileceği yerlere veya diğer sebeplere göre veya müc
bir bir sebepten dolayı başka bir surette hareket zaruri bulu
nuyorsa, alınan emre uymıyarak halin gereğine göre hareket 
edebilir. 

MADDE 774. — Taraflardan birisi için kusur teşkil etmi-
yen bir sebepten dolayı eşyanın taşınması menedilmiş yahut 
pek ziyade gecikmiş olursa taşıyıcı keyfiyeti derhal gönderene 
bildirmeye mecburdur. Bu takdirde gönderen, taşıyıcının im
zaladığı taşıma senedi nüshasını kendisine geriye vermek ve 
777 nci madde gereğince tâyin olunacak tazminatı ödemek su
retiyle mukaveleden cayabilir. 

MADDE 775. —- Gönderen halin icabına göre 777 ve 778 nci 
madde hükümleri dairesinde taşıyıcıya tazminat vermek sure
tiyle taşımayı durdurmak ve eşyayı geri almak hakkını haiz ol
duğu gibi; taşıma senedinin gösterdiği eşyayı adına gönderildi
ği yazılı olan kimseden başkasına vermeye yahut diğer suretle 
tasarrufa da mezundur. Şu kadar ki; taşıyıcı : 

1. Eşyanın gönderildiği yere ulaştığı yahut ulaşması lâ-
zımgeldiği ve gönderilenin bunların teslimini istediği tarihten; 

2. Gönderilen, taşıma senedini aldığı yahut taşıyıcının 
kendisini haberdar ettiği zamandan; 
itibaren gönderenin emirlerini icra ile mükellef değildir. 

Taşıma senedi emre yazılı ise taşıyıcı ancak kendi imzala
dığı taşıma senedini ibraz ve teslim eden şahsın emirlerini ic
raya mecburdur. 

MADDE 776. — Gönderenin veya gönderilenin kararlaştırıl
mış şartlara aykırı olarak verdikleri emir veya talimat üzeri
ne mesafe artar veya taşıma müddeti uzarsa taşıyıcı, bu artma 
veya uzama nispetinde fazla ücrete ve bu yüzden yaptığı mas
raflara hak kazanır. 

MADDE 777. — Taraflardan birisi için kusur teşkil etmi-
yen sebeplerden dolayı sefer duraklayıp kalırsa, taşıyıcı, yap
tığı masrafları istemek hakkına halel gelmemek üzere, ancak 
gidilen mesafe nispetinde taşıma ücretine hak kazanır. 

Taraflardan birisi için kusur teşkil etmiyen sebeplerden do-
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layı taşımaya haşlanmamış ise, taşıyıcı, ücrete hak kazanmasa 
bile, yükleme ve boşaltma masraflariyle yaptığı diğer zaruri 
masrafları istiyebilir. 

MADDE 778. — Sefer, gönderenin arzusiyle kesilecek olur-
sa aşa ğıdaki hükümler tatbik olunur : 

1- Hareketten önce taşıma durdurulacak olursa gönderen, 
kararlaştırılmış olan ücretin yarısını ve boşaltma ve yükletme 
masraflariyle taşıyıcı tarafından yapılan diğer zaruri mas
rafları ; 

2. Taşıma hareketten sonra durdurulacak olursa gönde
ren, taşıma ücretinin tamamını ve yükletme ve boşaltma masraf
lariyle eşya gönderene iade olununcaya kadar taşıyıcı tarafın
dan yapılan zaruri maraflari; 
ödemeye mecburdur. 

MADDE 779. — Yükün, mukavele veya ticari teamül ile belli 
olan ve bunların yokluğu halinde halin icabına göre münasip 
görülen bir müddet içinde taşınması lâzımdır. 

MADDE 780. — Eşya, yukarıki madde gereğince belli olan 
müddetlerden sonra ulaşırsa, taşıma ücreti, geciken müddet 
ile mütenasibolarak indirilir. Gecikme müddeti, mukavele ile 
belli olan müddetin iki mislini geçerse taşıma ücreti tamamen 
düşmekle beraber taşıyıcı, bu yüzden doğan zarar ve ziyandan 
mesul olur. 

Taşıyıcı, gecikmenin, gönderen veya gönderilenlerin fiille
rinden veya mücbir sebepten doğduğunu ispat ederse, bu gecik
meden mesul olmaz. 

Taşıma vasıtalarının yokluğu veya yetersizliği, gecikme 
için mazeret sebebi olamaz. 

MADDE 781. — Taşıyıcı eşyanın kendisine teslim edildiği 
tarihten gönderilene teslim olunduğu tarihe kadar geçen müd
det içinde; uğradığı zıya ve hasardan mesuldür. 

Taşıyıcı zıya ve hasarın : 
1. Kendi kusurundan doğmıyan bir sebepten; 
2. Eşyada zaten mevcut noksan ve ayıplardan, yahut eşya

nın mahiyetinden veya ambalajın fena yapılmasından; 
3. Gönderen veya gönderilenin fiilinden yahut verdikleri 

emir ve talimatın tatbikinden; 
ileri geldiğini ispat edecek olursa mesuliyetten kurtulur. 

Zıya ve hasar, ancak üç numaralı bentte yazılı bulunan hal
den doğmuş ise, mal tamamen zayi olsa dahi taşıyıcı ücretinin 
tamamına hak kazanır. 

Taşman eşyanın bir kısmı telef olmuş ise taşıyıcı, kalan kıs
mın ücretini almak hakkım haizdir. 

h) Gönderenin 
arzusiyle, 

a) 

5. Taşıma 
müddeti. 

Umumi olarak. 

b) Gecikme. 

II-Zıya ve ha
sarlardan dolayı 

mesuliyet. 
1. Umumi olarak. 
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2. Yardımcıların 

kusuru. 

3. Mesuliyetin 
tahdidi. 

4. Ara taşıyıcı
lardan dolayı 

mesuliyet. 

5. Tazminat. 
a) Tâyini. 

b) Malın mahi
yet ve değeri be
yan edilmiyen hal
lerle ağır kusur 

halinde tazminat. 

c) Tazminat dâ
valarının dâvâ

lıları. 

MADDE 782. — Taşıyıcının kullandığı kimselerin veya ma
iyetinde çalışanların kusurları kendi kusuru hükmündedir-

MADDE 783. — Taşıyıcı, taşıma esnasında mahiyetleri ica
bı hacım ve tartıları azalan eşyadan dolayı mesuliyetini, yüzde 
elli bir miktarda iptidaen tâyin ve tahdidedebilir. Eşya, pa
ketlere bölünmüş ise bu mesuliyet her biri için ayrıca tahdide-
dilebilir. 

Gönderen veya gönderilen; noksanın eşyanın mahiyetinden 
doğmayıp diğer bir sebepten ileri geldiğini, hal ve olaylara 
göre noksanın tahdidedilen miktara baliğ olmıyaeağmı ispat 
ederse mesuliyetin tahdidedilmiş olması hükümsüz kalır. 

MADDE 784. — Taşıyıcı, taşman eşyanın gönderilene tesli
mine kadar kendi yerine geçen bütün taşıyıcıların ve eşyanın 
taşınmasını kendilerine bıraktığı kimselerin fiil ve kusurların
dan kendi kusuru gibi mesuldür. 

MADDE 785. — Ziyadan doğan tazminat; ancak, taşıma 
senedine geçirilen değere, taşıma senedinde değer gösterilme
miş ve fakat taşıyıcıya bildirilip onun tarafından kabul edil
miş bir değer mevcut ise ona, böyle bir değer bulunmadığı tak
dirde aynı cins ve vasıftaki eşyanın gönderilene teslim edilece
ği yerdeki değerine göre tâyin olunur. Şu kadar ki; tazmina
tın piyasa değerine göre tâyin edildiği hallerde zıya dolayısiyle 
ödenmemiş bulunan gümrük resmi, taşıma ücreti ve sair mas
raflar malın piyasa değerinden indirilir. 

Hasardan doğan tazminat, ancak eşyannı gönderilene tes
lim edileceği yerde hasardan önceki değeri ile hasardan sonra
ki değeri arasında mevcut farka göre tesbit edilir. 

MADDE 786. — Mahiyet ve değerleri beyan edilmeksizin 
taşıyıcıya teslim olunan eşyanın ziyamdan doğacak tazminat, 
her hâdisede halin icabına göre tâyin ojunur. 

Taşıyıcı, kendisine teslim olunurken beyan edilmemiş olan 
kıymetli eşya, para, kıymetli evrak ve diğer vesikaların hasar 
ve ziyamdan mesul olmaz. 

Zarar, taşıyıcının ağır kusuru veya hilesinden doğmuş ol
duğu takdirde yukarıki fıkrada anılan halde veya bu maddenin 
birinci fıkrası veyahut 785 nci maddedeki tazminatlar yerine 
tam tazminat istenebilir. 

MADDE 787. — Taşıyıcı aleyhine açılacak tazminat dâva
ları, birinci veya sonuncu taşıyıcı aleyhine ikame edilmek lâ
zımdır. Bu dâvanın, aradaki bir taşıyıcı aleyhine açılabilmesi 
için, zıya ve hasarın bu taşıyıcının taşıdığı zaman içinde mey
dana geldiğini ispat etmek şarttır. 

Bir taşıyıcı mesul olmadığı fiillerden dolayı tazminat verir 
veya bu yüzden aleyhine dâva açılırsa, doğrudan doğruya ken
disinden önce gelen taşıyıcıya yahut esasen mesul olmaları lâ-
zımgelen aradaki taşıyıcılara rücu hakkı vardır. 
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Zıya ve hasardan dolayı mesul olması lâzımgelen taşıyıcı tâ-

yin edilemediği takdirde zarar, bütün taşıyıcılar arasında her 
birinin taşıma ücretindeki hissesi ile mütenasibolmak üzere 
bölünür. Bununla beraber zıya ve hasarın, eşyayı kendisi taşı
dığı zaman içinde vâki olmadığını ispat eden taşıyıcı tazmin 
edilecek zarara iştirak etmez-

MADDE 788. — Eşyanın kayıtsız ve şartsız kabulü, taşıyıcı 
aleyhine açılacak dâva hakkını düşürür. Bununla beraber ta
şman eşyanın kabulünden önce hasar veya noksanı mahkemece 
tâyin edilen bilir kişi marifetiyle tesbit ettirilmiş ise gönderile
nin taşıyıcıya karşı dâva hakkı düşmez. 

Eşya kabul edildiği sırada, bir kısmının ziyamı veya hasa
rını anlamak mümkün değilse, kabulden sonra dahi : 

1. Zıya ve hasarın eşyanın taşıyıcıya tevdii ile gönderile
ne teslimi arasındaki zaman içinde vâki olduğunu ispat etmek; 

2. Zararın anlaşılmasını mütaakrp ve eşyanın kabulünden 
itibaren nihayet sekiz gün içinde bilir kişi marifetiyle eşyanın 
tetkik ve muayenelerini talebetmek; 
şartiyle taşıyıcı aleyhine dâva açmak hakkı mahfuz kalır. 

Zıya veya hasar kendi hilesinden yahut ağır kusurundan 
doğmuş ise taşıyıcı dâva hakkının düştüğünü iddia edemez. 

MADDE 789. — Taşıyıcı, taşman eşya yerine 
hal gönderilene haber vermeye mecburdur. 

ulaşınca der-

MADDE 790. ~ Taşıyıcının, gönderileni bulamaması veya 
gönderilenin eşyayı kabul etmemesi yahut kabulde gecikmesi, 
gönderilen ile taşıyıcı arasında bir ihtilâf yahut tesellüme mâ
ni diğer bir sebebin çıkması hallerinde; taşıyıcının, keyfiyeti 
hemen gönderene bildirmesi ve cevabını beklemesi lâzımdır. 
Keyfiyeti gönderene bildirmek mümkün olmaz veya gönderen 
cevap vermekte gecikir, yahut icrası mümkün olmıyan bâzı ta
limat verirse, taşıyıcı, eşyanın yediemine teslimi için eşyanın 
ulaştığı yerdeki mahkemeye müracaat edebilir. Bu kabîl eşya
nın mâruz olduğu tehlike ve zarar, gönderene aittir. Eşya, ça
buk bozulan cinsten olup, aşağıdaki fıkraya göre keyfiyet 
gönderene bildirilinceye kadar zarar ve tehlikenin vukuu mel
huz ise, taşıyıcı, Borçlar Kanununun 92 nci maddesi hükmüne 
uyarak hareket eder. Eşya, anılan madde gereğince satıldığı 
takdirde, taşıyıcı, taşıma ücretiyle yaptığı masrafları bedelden 
alır. Taşıyıcı, imkân halinde ve en kısa bir müddet içinde gerek 
göndereni ve gerek gönderileni keyfiyetten haberdar etmeye 
mecburdur. Aksi takdirde kendisinden zarar ve ziyan talebo-
lunabilir. 

Birinci fıkrada beyan olunan hallerde taşıyıcı, taşman eşya 
sahibinin menfaatlerini muhafaza hususunda sürat ve basiret 

d) Dâva hakkı
nın düşmesi. 

III - Gönderilene 
teslim. 

1. Bildirme 
borcu. 

a) Gönderilene 
karşı. 

b) Gönderene 
karsı. 
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2. Gönderilenin 
hakları. 

3. Gönderilenin 
borçlan. 

a) ödeme. 

b) Tevdi. 

4. Hapis hakkı. 

5. Muayene. 

TV-Birden çok 
taşıyıcılar. 

1. Borçları. 

ile harekete mecburdur. Aksi halde eşya sahibinin bu yüzden 
uğradığı zararları tazminle mükellef olur. 

MADDE 791. — Taşıyıcı, eşyanın ulaşmasından önce, bun
ların muhafazası hususunda gönderilen tarafından verilecek 
talimatı icraya mecburdur- Gönderilen, eşyanın ulaşmasından 
ve taşıma senedini veya bunun yerini tutan ilmühaberi hâmil 
ise eşyanın ulaşması gereken günden sonra gerek kendi, gerek 
üçüncü şahıslar lehine olarak taşıma mukavelesinden doğan bü
tün hakları, zarar ve ziyan dâvası dâhil olduğu halde, taşıyı
cıya karşı kullanabilir ve beyan edilen zamandan itibaren taşı
nan eşyanın kendisime teslimini ve taşıma senedinin taşıyıcıda
ki nüshasının geri verilmesini istiyebilir. 

Emre yazılı bir taşıma senedinin hâmili, gönderilen sayılır. 
MADDE 792. — Taşıma ücreti ile ardiye ve sair masrafla

rın, aksine mukavele olmadığı takdirde, teslimi şart edilen yer
de, eşyanın kabulünden sonra, taşıma senedine göre gönderilen 
tarafından verilmesi lâzımdır. 

MADDE 793. — Taşman şeyleri almak üzere müracaat eden 
kimse, yukarıki maddede gösterilen borçlarını vermiyecek olur
sa taşıyıcı, eşyayı teslime mecbur değildir. Şu kadar ki; bor
cun miktarında ihtilâf çıkarsa, gönderilen borçlu olduğunu ka
bul ettiği miktarı öder ve aradaki farkı da muteber bir banka
ya yahut notere yahut emin bir yere tevdi ederse, taşıyıcı eş
yayı teslime mecbur olur. Taşıyıcı, nama veya emre yazılı olan 
ve tarafından imza edilen taşıma senedinin ikinci nüshası ken
disine geriverilmedikçe taşınan eşyayı teslime mecbur değildir. 

MADDE 794. — Taşıyıcı, taşıma mukavelesinden doğan bü
tün alacaklar için eşya üzerinde hapis hakkını haizdir. Taşı
yıcı birden çok ise, son taşıyıcı evvelkilerin haklarını kullanır. 
Gönderilenin, yukarıki madde gereğince tevdi etmiş olduğu pa
ra, taşıyıcının hapis hakkı noktasından eşya hükmündedir. 

MADDE 795. — Eşyanın teslimi sırasında, onun hasara uğ
radığını dışarıdan gösterecek hiçbir alâmet ve işaret bulunma
sa dahi, gönderilen, bunların hal ve vasıflarını taşıyıcının önün
de derhal ve bizzat muayene etmek yahut tesellüm "yerindeki 
mahkeme marifetiyle muayene ettirmek hakkını haizdir. Aynı 
hakkı taşıyıcı da haizdir. 

Masraflar muayeneyi istiyen tarafa aittir. Bununla bera
ber bu suretle gönderilenin ödemiş olduğu masraflar, esasen 
taşıyıcıyı mesul kılan bir zıya ve hasardan doğmuş ise bu mas
rafları, gönderilen taşıyıcıdan istiyebilir. 

MADDE 796. — Birinci taşıyıcıdan sonra gelen taşıyıcılar, 
taşınacak eşyayı ve taşıma senedini tesellüm ettikten sonra do
ğacak bütün borçlarda önceki taşıyıcının yerine geçerler. Bun
lar taşıma senedine, yahut diğer kâğıda kendilerine teslim olu-
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nan eşyanın ne halde bulunduklarını tesbit ettirebilirler; bu 
hükme uyulmadığı takdirde 772 nci madde hükümleri tatbik 
olunur. 

MADDE 797- — Son taşıyıcı, kendisinin yahut kendisinden 2. Mesuliyeti. 
evvelki taşıyıcıların veyahut gönderenin alacağını almak veya 
emin bir yere tevdiini talebetmeksizbı taşman eşyayı teslim 
ederse, gönderenin ve kendisinden evvelki taşıyıcıların sarf et
tikleri yahut alacaklı bulundukları paralardan dolayı onlara 
karşı mesul olur. Fakat bu paralardan dolayı gönderilene mü
racaat hakkı bakidir. 

Üçüncü Ayırım 

Yolcu taşıma 

MADDE 798. — Yolcular, taşıyıcılar tarafından iç hizmetle- A) Talimat. 
r i tanzim için konmuş olan usul ve talimatı ihlâl etmemekle mü
kelleftirler. 

MADDE 799. — Sefer, taşıma mukavelesinin akdinden son- B) Seferin dur-
ra ve hareketten evvel durdurulursa aşağıdaki hükümler tat- durulması. 
bik olunur : 

1. Yolcu, belli vakitte hareket yerinde hazır bulunmıya-
cak olursa mütaakıp vasıta ile seyahat hakkını haizdir. Yol
cu, seyahat etsin etmesin, ücreti tamamen ödemeye mecburdur; 

2. Yolcu, seferden vazgeçmiş olsa dahi ücretin tamamını 
vermesi lâzımdır; 

3. Sefer; Ölüm, hastalık veya buna benzer diğer bir mücbir 
sebepten dolayı durmuşsa, mukavele tazminatsız olarak ken
diliğinden hükümden düşer. 

4. Taşıma vasıtalariyle ilgili olan ve taşıyıcı için kusur 
teşkil etmiyen bir sebepten yahut iki tarafın da kusurları ol
maksızın yolculuğa engel olan veya onu tehlikeli kılan sair se
beplerden dolayı sefer yapılmamışsa mukavele hiçbir tarafın 
tazminat vermek mecburiyeti olmaksızın kendiliğinden hüküm
den düşer. 

5. Sefer, taşıyıcının fiili veya kusuru yüzünden durmuşsa, 
yolcu tazminat istiyebilir; 

6. Yukarıki 3, 4 ve 5 nci bentlerde anılan hallerde taşıyıcı 
peşin almış olduğu taşıma ücretini gerivermeye mecburdur. 

MADDE 800. — Sefer, taşıma mukavelesinin akdinden ve C) Seferin du-
hareketten sonra duraklıyacak olursa mukavelede bu hususta raklaması. 
bir hüküm bulunmadığı takdirde aşağıdaki hükümler tatbik 
olunur : 

1. Yolcu kendi arzusu ile yol üzerinde bulunan bir yerde 
seyahatten vazgeçecek olursa ücretin tamamını ödemeye mec
burdur ; 

2. Taşıyıcı sefere devamdan vazgeçer veyahut onun kusu
ru yüzünden yolcu yol üzerinde bulunan bir yerde kalmaya mec
bur olursa, seyahat ücretinin verilmesi lâzımgelmez; ücreti ön-
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/ / - Sefer 
esnasında. 

1. Yol değiştirme. 

ce ödenmiş ise tamamını geri alabileceği gibi zarar ve ziyan da 
istiyebilir; 

3. Sefer, yolcunun şahsını veyahut taşıma vasıtasını ilgi-
lendiren ve taşıyıcı için kusur teşkil etmiyen bir sebepten dola
yı duraklayacak olursa, ücret, gidilen mesafe ile mütenasibola-
rak verilir. Bu halde hiçbir taraf diğerine tazminat vermeye 
mecbur değildir. 

D) Seferin MADDE 801. — Hareket gecikecek olursa yolcu, zarar ve 
gecikmesi. ziyan talebedebileceği gibi, yapılmakta olan kara seyahatinde 

I-Hareketin gecikme iki günü aşar veya gecikme yüzünden yolcunun seya-
gecikmesi. hatten 'beklediği fayda kalmaz ise sözleşmeden cayabilir ve öde

diği ücreti de geri istemek hakkını haizdir. Akitten cayılsın ve
ya cayılmasın gecikjme sebebiyle her hangi bir zarair ispat edil
mese dahi bilet parasının üç misli maktu tazminat olarak hük-
molunur. 

MADDE 802. — Taşıyıcı, sefer esnasında tarifesine girmi-
yen bir yerde durur veya tâyin etmiş olduğu yoldan başka bir 
yerde durur veya tâyin etmiş olduğu yoldan başka bir yolu ta-
kibeder yahut diğer' bir suretle ve kendi fiili yüzünden gidil
mesi kasdolunan yere ulaşması gecikirse, yolcunun, akdin ifa
sından vazgeçmeye ve tazminat istemeye hakkı vardır. 

Taşıyıcı, yolcudan başka yük de taşımakta ise yükü boşalt
mak için gereken zaman kadar kalmak hakkına sahiptir. 

Bu madde hükümleri mukavelede aksine hüküm yoksa cari
dir. 

MADDE 803. — Sefer; hükümetin emrinden, araba, kamyon 
veya her hangi bir taşıma vasıtasının tamiri zaruri olmasından 
veya ansızın çıkıp seyahate devamı tehlikeli kılan bir halden 
dolayı gecikmiş ise, iki taraf arasında hususi bir anlaşma ol
madığı takdirde aşağıdaki hükümler tatbik olunur : 

1. Yolcu, engelin kalkmasını veya tamiratın sonunu bekle
mek istemezse, taşıma ücretini, gidilen mesafe ile mütenasibo-
larak ödiyerek sözleşmeden cayabilir. 

2. Yolcu, taşıma vasıtasının hareketini beklemeyi tercih 
edecek olursa, kararlaştırılmış ücretten fazla bir şey vermeye 
mecbur olmaz. Fakat taşıma ücretinde yemek de dâhil ise dur
ma müddetince yemek masrafını yolcu çeker. 

E) Bagaj. MADDE 804. — Yolcu, bagajı ve zatî eşyaları için, aksine 
I - Taşıyıcının mukavele yoksa ayrı ücret vermeye mecbur değildir. Taşıyıcı, 

mesuliyeti yolcu eşyasının zıya veya hasara uğramasından dolayı 781, 785 
ve 786 ncı maddelerde beyan edilen hükümler dairesinde mes
uldür. 

Yolcunun yanında alıkoyduğu eşyadan, taşıyıcı mesul de
ğildir. 

II - Taşıyıcının MADDE 805. — Taşıyıcı, seyahat ücretini ve sefer esnasm-
hapis hakkı. da yolcuya verdiği erzak bedellerini alabilmek için bagaj üze

rinde hapis hakkını haizdir. 

Zaruri sebep
ler yüzünden. 



~ 15T — 
MADDE 806. — Taşıyıcı, yolcuları gidecekleri yere sağ ve 

salim olarak ulaştırmakla mükelleftir. 
Yolcuların kazaya uğramaları halinde bundan doğacak za

rarları taşıyıcı tazmin eder. Yolcunun kaza neticesinde ölmesi 
halinde onun yardımından mahrum kalan kimseler dahi uğra
dıkları zararlara karşılık taşıyıcıdan tazminat istiyebilirler. 
Şu kadar ki ; taşıyıcı, kazanın kendisine veya yardımcılarına 
yükletilmesi mümkün olan bir kusurdan doğmadığını ispat et
tiği takdirde tou iki haldeki tazminattan kurtulur. 

Taşıyıcı, bilette tâyin edilen yerin başka bir kimseye veril
miş olması veyahut bilette tâyin edilen vasıta yerine onun aynı 
olmıyan başka bir vasıtanın. sefere konulmuş olması veya vası
tanın belli saatten önce hareketi sebebiyle yolcunun yetişeme
mesi yahut taşıma vasıtasında halin gerekli kıldığı ilk sıhhi yar
dım malzeme ve ilâçlarının bulundurulmaması veya bunlardan 
derhal istifade edilmesi imkânının sağlanmamış olması sebe
biyle dahi yukarıki fıkra hükmünce mesuldür ve her hangi bir 
zarar ispat edilmese bile bilet parasının üç mislini maktu taz
minat olarak ödemekle mükelleftir. Bu miktarı aşan zarar ha
linde onun da tazmini istenebilir. 

Yukarıki fıkrada gösterilen hareketleri yapan vasıta şoför
leri ve vasıtaları emri altında bulunduran kimseler ile vasıta
ları taşıma işinde kullananlar şikâyet üzerine elli liradan aşağı 
olmamak üzere hafif para eezasiyle cezalandırılırlar. Daha ağır 
cezalar derpiş eden hükümler mahfuzdur. 

MADDE 807. — Yolcu, sefer esnasında ölürse, taşıyıcı, mi
rasçıların menfaatlerini korumak için yolcuya ait bagaj ve eş
yaları ilgililerine teslim edinceye kadar bunların iyi surette 
muhafazalarına ait tedbirleri almaya mecburdur. 

Ölünün yakınlarından biri orada mevcut ise, işbu muamele
leri murakabe maksadiyle müdahale ve taşıyıcıdan, adı gecen 
eşyaların kendi elinde bulunduğuna dair bir beyanname taleb-
edebilir. 

F) Taşıyıcının 
mesu 

G) Yolcunun 
ölümü. 

Dördüncü Ayırım 

Taşıma işleri komüsyonculuğu 

MADDE 808. — Ücret mukabilinde kendi namına ve bir 
müvekkil hesabına eşya taşıtmayı sanat ittihaz etmiş olan kim
seye taşıma işleri komüsy oncusu denir. 

Bu ayırımdaki hususi hükümler baki kalmak şartiyle ko-
müsyon mukavelesi ve eşyanın taşınmasına ait hususlarda, ta
şıma mukavelesi hakkındaki hükümler taşıma işleri komüsyon-
culuğuna da tatbik olunur. 

MADDE 809. — Komüsyoncu, taşıma mukavelesi hükümleri
ni yerine getirmekte ve bilhassa taşıyıcıları ve ara komüsyon-
cuları seçmekte, tedbirli bir tacir gibi hereket etmeye ve mü
vekkilinin menfaatlerini korumaya ve talimatına uymaya mec
burdur. 

A) Tarifi. 

B) Hükümleri. 
I - îhtimam. 
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II - Ücret hakkı. 

III - Hapis hakkı. 

IV - Birden ziyade 
komüsyoncu. 

V - Halefiyet. 

VI - Komüsyoncu-
nun taşıma işini 
üzerine alması. 

VII - Müruru
zaman. 

Komüsyoncu, taşıyıcı ile mukavele ettiği miktardan fazla 
bir taşıma ücretini müvekkili 'hesabına geçiremez. 

Komüsyoncu, taşıyıcılara karşı olan rücu hakkını kendi ku
suru yüzünden zayi etmiş ise, rücu hakkı kalmadığından dola
yı mesuliyetten kurtulamaz. 

MADDE 810. — Komüsyoncunun deruhde ettiği iş kendi na
mına bir taşıyıcı seçerek taşıma mukavelesi yapmaktan ibaret 
olduğu taraflar arasındaki akitten açıkça anlaşıldığı takdirde 
eşyayı taşıyıcıya teslim ettikten sonra ücretini istemeye hak ka
zanır. Diğer hallerde ücretin muaccel oluşu taşıma akdindeki 
hükümlere tâbidir. 

MADDE 811. — Komüsyoncu, taşman eşyaya gerçekten ve
yahut taşıma senedini veya onun yerine geçecek ilmühaber ya
hut eşyanın bir mağaza veyahut antrepoya tevdi edildiğini bil
diren makbuz kâğıdını hâmil olmak suretiyle hükmen zilyed 
ise bu eşyanın taşıma masrafı, komüsyon ücreti ve avansların
dan dolayı eşya üzerinde hapis hakkı vardır. 

MADDE 812. — Eşyanın taşınmasına biribiri ardınca bir
den çok komüsyoncu aracılık ettiği takdirde, sonuncu olarak 
aracılık eden komüsyoncular, kendilerinden önceki komüsyon-
cuların haklarını ve bilhassa onların taşman eşya üzerindeki 
hapis haklarını kullanmaya mecburdur. 

Bir komüsyoncunun alacağı, kendisinden sonra gelen ko
müsyoncu tarafından temin edilecek olursa, önce gelen komüs
yoncunun hapis hakkı ondan sonraki komüsyoncuya geçer. 

MADDE 813. — Komüsyoncu, taşıyıcının ücretini ödediği 
takdirde, onun hakları kendisine geçer. 

MADDE 814. — Aksine mukavele olmadığı takdirde komüs
yoncu eşyayı kendi vasıta ve adamları ile taşıyabileceği gibi 
kendi yerine geçen taşıyıcılara da taşıtabilir. Bu halde komüs
yoncu taşıyıcı sayılır. 

Komüsyoncu, taşıma senedinin ikinci nüshasını 771 nci mad
de hükmünce kendi adına imza edip müvekkiline gerivermiş 
veya kendi adına taşıma ilmühaberi tanzim ederek müvekki
line vermiş veyahut kendisiyle müvekkili arasında taşıma üc
reti ve bütün masraflara karşılık olarak kesin bir para tâyin 
edilmiş ise komüsyoncu taşıyıcı sayılır. 

Bu madde hükümlerinin taşıtan aleyhine değiştirilmesi ne
ticesini doğuran bütün kayıt ve şartlar hükümsüzdür. 

MADDE 815. — Taşıma komüsyonculuğu akdinden doğan 
bütün dâvalar bir yılda müruruzamana uğrar-

Müruruzamanın başlangıcı, müruruzamana, uğramış hakkın 
defi olarak ileri sürülebilmesi, zararın komüsyoncunun hile ve
ya ağır kusurundan doğmuş bulunması halleri 767 nci madde 
hükümlerine tâbidir, 



— 159 — 

DÖRDÜNCÜ KÎTAP 
Deniz ticareti 

Birinci Fasıl 
Gemi 

BÎRÎNCI KISIM 
Umumi hükümler 

MADDE 816. — Tahsis edildiği gayeye uygun olarak kul
lanılması, denizde hareket etmesi imkânma bağlı bulunan ve pek 
küçük olmıyan her türlü tekne «Gremi» sayılır. 

Denizde kazanç elde etme maksadına tahsis edilen veya fii
len böyle bir maksat için kullanılan her gemi, kimin tarafın
dan ve kimin nam ve hesabına kullanılırsa kullanılsın, «Ticaret 
gemisi» sayılır. 

MADDE 817. — Tekne, umumi donatım, makine, kazan gibi 
esas kısımları bakımından yapacağı yolculuğun (Tamamiyle 
anormal tehlikeler hariç) deniz tehlikelerine karşı koyabilecek 
durumda olan bir gemi «Denize elverişli» sayılır. 

Denize elverişli olan gemi, teşkilâtı, yükleme durumu, ya
kıtı, komanyası, gemi adamlarının yeterliği ve sayısı bakımla
rından yapacağı yolculuğun (Tamamiyle anormal tehlikeler ha
riç) tehlikelerine karşı koyabilmek için gerekli vasıfları haiz 
bulunduğu takdirde «Yola elverişli» sayılır. 

Denizde can ve mal koruma hakkındaki Kanunun hükümleri 
mahfuzdur. 

MADDE 818. — Denize elverişsiz hale gelmiş olan bir gemi 
bu kanunun tatbiki bakımından : 

1. Tamiri hiç veya bulunduğu yerde mümkün değilse ve 
tamir edilebileceği bir limana götürülemezse «Tamir kahul et
mez gemi»; 

2. Tamir masrafı geminin, eski ve yeni farkı gözetilmek
sizin, önceki değerinin dörtte üçünü aşacaksa, «Tamire değmez 
gemi»; 
sayılır. 

önceki değer, denize elverişsizlik bir yolculuk sırasında 
meydana gelmişse, geminin yolculuğa çıkarken haiz olduğu de
ğerden ; diğer hallerde ise, gemi denize elverişsiz hale gelmeden 
önce haiz olduğu veya gereği gibi donatılmış olması halinde 
haiz olacağı değerden ibarettir. 

MADDE 819. — Bir geminin bağlama limanı, o gemiye ait 
seferlerin idare olunduğu limandır. 

A) Tarifler. 
I - Gemi, ticaret 

gemisi. 

II-Denize elve
rişli gemi, yola 
elverişli gemi. 

III - Tamir kabul 
etmez gemi, ta

mire değmez 
gemi. 

IV - Bağlama 
limanı, 
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V - Avrupa 
limanları. 

VI - Gemi 
adamları. 

B) Hükümlerin 
tatbik sahası. 

MADDE 820. — Bu kanunda, Avrupa limanları ile Avrupa 
dışı limanları ayrı tutan hükümlerin tatbikinde bütün Akde
niz ve Karadeniz limanları Avrupa limanlarından sayılır. 

Süveyş kanalının tamamı Süveyş'e kadar Akdeniz'den sa
yılır. 

MADDE 821. — «Gemi adamları»; kaptan, gemi zabitleri, 
tayfalar ve gemide istihdam edilen diğer kimselerdir. 

MADDE 822- — Hususi kanunlarda aksine hüküm bulun
madıkça, bu kanunun hükümleri ticaret gemileri hakkında tat
bik olunur. 

Ancak : 
1. Donatanın gemi adamlarının kusurundan doğan mesuli

yetine mütaallik 947 nci madde ile 948 nci maddenin birinci fık
rasının üçüncü bendi, bu kitabın gemi, kaptan ve gemi alacak
lıları hakkındaki fasılları ile deniz ödüncü, çatma, kurtarma 
ve yardım hakkındaki kısımları; yatlar, denizci yetiştirme ge
mileri gibi münhasıran gezinti, spor, eğitim, öğretim ve ilim 
gayelerine tahsis edilmiş gemilere; 

2. Donatanın gemi adamlarının kusurundan doğan mesuli
yetine mütaallik 947 nci madde ile 948 nci maddenin birinci fık
rasının üçüncü bendi, bu kitabın çatma, kurtarma ve yardıma 
dair kısımlariyle mahdut mesuliyete mütaallik 1236 nci madde
nin son fıkrası hükmü münhasıran bir âmme hizmetine tah
sis edilen devlet gemileriyle donanmaya bağlı hart) gemilerine 
ve yardımcı gemilere; 

3. Bayrak, gemi sicilli ve inşa 'halinde' gemiler üzerindeki 
haklara mütaallik hükümler, yabancı bir devlet veya onun te
baası hesabına Türkiye'de inşa olunan gemilere; 
dahi tatbik olunur. 

A) Türk bayra
ğını çekme hakkı 
ve mükellefiyeti. 

I - Şartları. 

Î K Î N C İ K I S I M 
Bayrak \ 

MADDE 823. — Her Türk gemisi Türk Bayrağı çeker. 
Yalnız Türk vatandaşlarının malı olan gemi Türk gemisi

dir. Şu kadar ki ; Türk kanunları uyarınca kurulup da : 
1, Hükmi şahsiyeti haiz olan teşekkül, müessese, dernek 

ve tesislerin malı olan gemiler, idare uzvunu teşkil eden şahıs
ların ekseriyeti Türk vatandaşı olmak; 

2. Türk ticaret sicilline tescil edilmiş ticaret şirketlerinin 
malı olan gemiler, şirketi idare ve temsil etmeye salahiyetlin 
olanların ekseriyeti Türk vatandaşı olmak ve şirket mukavele
sine göre rey ekseriyeti Türk ortaklarda bulunmak, anonim ve 
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca hisse 
senetleri nama yazılı ve âhara devri şirket idare meclisinin iz
nine bağlı bulunmak; 
şartlariyle Türk gemisi sayılırlar. 

Türk ticaret sicilline tescil edilen donatma iştiraklerinin 
malı olan gemiler, payların yarısından fazlası Türklere ait ve 



— 161 — 

/ / - İstisnaları. 

III - Türk gemisi 
vasfının zıyaı. 

1. Umumi olarak. 

gemi müdürü de Türk vatandaşı olmak şartiyle Türk gemisi 
sayılırlar. 

MADDE 824. — Bir Türk gemisi, yukarıki maddede yazılı 
vasıfları haiz olmıyan bir şahsa en az bir sene müddetle kendi 
namına işletmek üzere bırakılmış olursa malikin talelbi üzeri
ne Münakalât Vekâleti en çok iki yıl müddetle geminin yaban
cı bir bayrak çekmesine, o memleket kanunları müsaidolmak 
şartiyle, izin verebilir. Bu izin bitmedikçe veya kanuni sebep
lerle geri alınmadıkça gemi Türk Bayrağı çekemez. 

Türk gemisi olmıyan bir gemi, yukarıki maddede yazılı va
sıfları haiz olan bir şahsa en az bir sene müddetle kendi namı
na işletmek üzere bırakılmış olursa Münaklât Vekâleti, malikin 
muvafakati olmak ve Türk mevzuatının kaptan ve gemi zabit
leri hakkındaki hükümlerine riayet olunmak ve yabancı ka
nunda da mâni bir hüküm bulunmamak şartiyle geminin en çok 
iki sene müddetle Türk Bayrağı çekmesine izin verebilir. Bu 
gemiler Münakalât Vekâletince hususi bir sicille kaydolunur. 

MADDE 825. — 823 ncü madde ile 824 nöü maddenin 2 nci 
fıkrasında yazılı şartlardan birinin ortadan kalkmasiyle gemi, 
aşağıki madde hükmü mahfuz olmak kaydiyle Türk gemisi 
olmaktan çıkar. 

MADDE 826. — Bir donatma iştirakinde geminin yarısın- 2. Hususi haller. 
dan fazlasına sahibolan müşterek donatan veya donatanlar 
Türk vatandaşlığını kaybeder yahut payları temlikten başka 
suretle yabancıya geçerse gemi bir sene müddetle Türk Bayra
ğını çekme hakkını muhafaza eder- Ancak, bu müddetin altı 
ayı geçtikten sonra geminin en az üçte birine salhibolan diğer 
müşterek donatanların ekseriyetle verecekleri karar üzerine si
cil dairesinden o gemi payının sahibi hesabına açık artırma ile 
satılması istenebilir. Artırmaya, satış talebinde bulunanlar da
hi girebilirler, thale, ancak bir Türk vatandaşına yapılabilir. 

MADDE 827. — Geminin Türk Bayrağını çekme hakkı, ge- B) Hakkın 
mi tasdiknamesi ile ispat olunur. ispatı. 

Gemi tasdiknamesi alınmadıkça, Türk Bayrağını çekme l-Gemi tasdik-
hakkı kullanılamaz. namesi. 

Gemi tasdiknamesi veya bunun sicil memurluğunca tasdik 
edilmiş bir hulâsası yahut bayrak şahadetnamesi yolculukta da
ima gemide bulundurulur. 

MADDE 828. — Türkiye dışında bulunan bir gemi Türk II-Bayrak 
Bayrağını çekme hakkını elde ederse geminin bulunduğu yerde- şahadetnamesi. 
ki Türk konsolosu tarafından Türk Bayrağını çekme hakkına 
dair verilecek «Bayrak şahadetnamesi» gemi tasdiknamesi ye
rine geçer. Bayrak şahadetnamesi, tanzim edildiği günden iti
baren ancak bir yıl için muteberdir; yolculuk, mücbir sebep 
yüzünden uzadığı takdirde müddet de uzar-

Bir Türk limanında inşa edilmiş olup da 823 ncü madde ge
reğince Türk Bayrağını çekme hakkını haiz olmıyan gemilere 
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Z/i" - Muafiyet. 

C) Geminin adı. 
I - Seçme serbes

tisi. 

II - Tekne üzerine 
yazılma mecbu

riyeti. 

D) Ceza hüküm
leri. 

I - Cezayı müstel-
zim fiiler. 

1. Kanuna aykırı 
şekilde bayrak 

çekme. 

2. Tasdikname 
veya şahadetname 
almadan bayrak 

çekme. 

3. Tasdikname 
veya şahadetname
nin gemide bulun
durulmaması ve 

gemi adının 
yazılmaması. 

4. Harb gemile
ri, istihkâmlar 

önünde ve liman
da bayrak 
çekmemek. 

II - Kusur esası. 

III - Memleket dı
şında tatbik 

esası. 

Münakalât Vekâletince gidecekleri teslim yerine kadar muteber 
olmak üzere bir bayrak şahadetnamesi verilebilir. 

824 ncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı hallerde bayrak 
şahadetnamesi müsaade müddeti için muteber olmak üzere Mü
nakalât Vekâletince tanzim olunur. 

MADDE 829. On sekiz p:ros tonilâtodan ufak cemiler ye
mi tasdiknamesine ve bayrak şahadetnamesine ihtiyacolmak-
sızm Türk Bayrağını çekebilirler. 

MADDE 830. — Geminin ilk Türk maliki, gemiye dilediği 
adı vermekte serbesttir. Şu kadar ki; seçilen ad iltibasa mahal 
bırakmıyaeak surette başka gemilerin adlarından farklı olma
lıdır. 

(Teini tasdiknamesi verilmiş olan bir geminin adı Münaka
lât Vekilinin izniyle değiştirilebilir. 

MADDE 831. — Sicile kayıtlı bir geminin bordalarının her 
iki tarafına adı, kıçına da adı ile bağlama limanı; silinmez, bo
zulmaz ve çok okunaklı harflerle yazılır. 

MADDE 832. — 823 ilâ 826 ncı maddelere aykırı olarak Türk 
Bayrağı çeken veya aynı maddelerin hükümlerine göre Türk 
Bayrağı çekmesi iâzımgel irken diğer bir devletin bayrağını 
çeken geminin kaptanı veya bu hareketleri menetmemiş olan 
donatanı 400 liraya kadar ağır para cezası veya altı aya kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır. (Teminin suçluya aidolup olma
dığı gözetilmeksizin müsaderesine de karar verilebilir. 

MADDE 833. — 827 ve 828 nci maddelere aykırı olarak Türk 
Bayrağını çeken geminin kaptanı, iki yüz liraya kadar hafif 
para cezası veya bir aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandı
rılır. 

MADDE 834. — 827 nci maddenin son fıkrası ile 831 nci 
madde hükümlerine aykırı hareket eden kaptan yüz liraya ka
dar hafif para cezası veya on beş güne kadar hafif hapis ceza
sı ile cezalandırılır. 

MADDE 835. — Harb gemileri ve sahil istihkâmları önünde 
veya Türk limanlarına girerken yahut bunlardan çıkarken ti
caret gemisine bayrak çekmiyen kaptan, yüz liraya kadar ha
fif para cezası veya on beş güne kadar hafif hapis ile cezalan
dırılır-

MADDE 836. — Kasıt veya ihmali sabit olmıyan kimseye 
yukarıki maddeler gereğince ceza verilemez. 

MADDE 837. — Bu kanunun 832, 833 ve 834 ncü maddelerin
deki fiiller, Türkiye dışında bir Türk veya yabancı tarafından 
işlenmiş olsa bile cezalandırılır. 
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MADDE 838. — Gemi tasdiknamesiyle bayrak şahadet

namesinin nasıl tanzim olunacağı ve gemi adının gemi üzerine 
nasıl yazılacağı ve bu kısım hükümlerinin tatbik şekli bir nizam
name ile tâyin olunur. 

ÜÇÜNCÜ K I S I M 
Gemi sicili 

MADDE 839. — Türk gemileri için hükümetin münasip gö
receği yerlerde gemi sicilleri tutulur. 

Gemi sicilleri, liman reisliği nezdinde çalışan sicil memurla
rı tarafından o yer asliye hukuk mahkemesinin nezareti altın
da tutulur. 26 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükmü bu hususta da 
tatbik olunur. 

Medeni Kanunun 917 nci maddesi gemi sicilleri hakkında da 
caridir. 

MADDE 840. — Gemi siciline, 823 ncü madde gereğince 
Türk Bayrağını çekme hakkını haiz ticaret gemileri ile 822 nci 
maddenin 2 nci fıkrasının 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı ge
miler kaydolunur. 

MADDE 841. — Gemi, bağlama limanın tâbi olduğu sicil da
iresince tescil olunur. 

Bir geminin seferleri yabancı bir limandan idare edilecek
se veya bağlama limanı yoksa maliki gemisini dilediği yer si
cilline tescil ettirebilir. 

Malikin Türkiye dâhilinde ikametgâhı veya ticari işletme
si yoksa bu kanunda yazılı hakları kullanmak ve vazifeleri ye
rine getirmek üzere sicil memurluğuna o bölgede oturan bir 
mümessil göstermesi lâzımdır. 

MADDE 842- — Gemi sicili alenidir. Herkes sayfalarını 
tetkik edebilir. 

Alâkası olduğunu ispat eden herkes, bir kaydın itmamı için 
gemi sicilinde atıf yapılmış olan vesikaları, henüz neticelen
memiş tescil taleplerini ve sicil dosyalarını da tetkike mezundur. 

Talep üzerine ve masrafı ödenmek şartiyle sicildeki kayıt
ların tasdikli veya tasdiksiz örnekleri verilir. % nci fıkrada 
yazılı vesikaların örnekleri yalnız ilgili olduğunu ispat eden 
kimseye verilebilir. 

MADDE 843. — Gemi, ancak malikin veya maliklerden biri
nin talebi üzerine gemi siciline tescil olunur. 

Talep dilekçe ile olur. 

MADDE 844. — Ori sekiz gros tonilâtoda ve daha büyük her 
ticaret gemisinin maliki, tescil talebinde bulunmaya mecburdur. 

840 ncı maddeye göre gemi siciline tescili caiz olan diğer ge
milerin malikleri gemilerini tescil ettirmekte serbesttirler. 

E) Nizamname. 

A) Umumi 
hükümler. 

I - Sicil memur
lukları ve 
bölgeleri. 

II - Tescili caiz 
gemiler. 

III - Salahiyetli 
sicil dairesi. 

IV - Sicilin 
aleniyeti. 

B) Geminin 
tescili. 

I - Talep. 
1. Şekli. 

2. Mecburiyet. 
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3. Muhtevası. 

4. Vesikalar. 
a) Umumi 

olarak. 

b) Yabancı sicil
de kayıtlı gemi. 

II - Tescil. 
1. Tescil edilecek 

hususlar. 

MADDE 845. — Tescil talebiyle birlikte aşağıdaki hususlar 
bildirilir : 

1. Grenimin adı; 
2. Nev'i ve imalinde kullanılmış olan esas malzeme; 
3. Bağlama limanı; 
4. inşa olunduğu yer ve kızaktan indiği yıl (Tespit edilme

leri fevkalâde müşkül olmamak şartiyle); 
5. Resmî ölçme neticeleri ve makine takati; 
6. Geminin maliki*: 
a) Hakiki şahıs ise : Ad ve soyadı, varsa ticaret unvanı ve 

kayıtlı bulunduğu ticaret sicil memurluğu ile sicil numarası; 
b) Ticaret şirketi ise : Şirketin nev'i, ticaret unvanı ve tes

cil olunduğu ticaret sicil memurluğu ile sicil numarası; 
c) Diğer hükmi şahıslardan ise Adı ve merkezi; 
d) Donatma itşiraki ise müşterek donatanların ad ve s o y 

adları ile gemi paylarının miktarı; 
7- İktisap sebebi; 
8. Türk Bayrağını çekme hakkına esas teşkil, eden sebepler; 
9. Donatma iştirakinde, varsa gemi müdürü; 

10. 841 nci maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı halde mümessi
lin adı, soyadı ve adresi. 

MADDE 846. — Yukarıki maddenin 3, 4, 6 ve 7 nci bent
lerinde yazılı hususlarla makine takatine ait beyanların doğru
luğunun kuvvetle muhtemel olduğunun anlaşılması, bayrak 
çekme hakkının dayandığı vakıalarla ölçme neticelerinin ise 
ispatı lâzımdır. 

Gemi memleket içinde henüz resmen ölçülmemiş ise, mesa
ha şahadetnamesi yerine geçmek üzere Türkiye dışında yapıl
mış ölçmeye dair belgenin veya tasdikli başka bir vesikanın ib
razı kâfidir. 

Gemi tamamen veya kısmen memleket içinde inşa edilmişse, 
inşa halindeki gemilere mahsus sicilde kayıtlı bulunup bulun
madığına dair inşaat yeri sicil memurluğundan alınacak bir ve
sikanın tevdi edilmsi lâzımdır. ' 

MADDE 847. — Gemi, yabancı bir gemi sicilinde kayıtlı bu
lundukça Türk gemi siciline tescil olunamaz. Lüzumu halinde 
böyle bir kaydın mevcudolmadığmı kuvvetle muhtemel göste
recek vesikaların ibrazı lâzımdır. 

844 ncü madde gereğince tescili mecburi olan bir gemi ya
bancı bir gemi sicilinde kayıtlı ise malikin bu kaydı terkin et
tirmesi ve keyfiyeti tevsik eylemesi lâzımdır; imkânsızlık ha
linde bundan sarfınazar olunabilir. 

MADDE 848. — Bir geminin kaydında 845 nci maddenin 1 
ilâ 7 ve 9 sayılı bentlerinde yazılı hususlarla ölçmeyi tevsik eden 
belgenin mahiyeti, geminin kaydolunduğu gün ve sicil sıra nu
marası sicile geçirilir. Kayıt, salahiyetli memur tarafından im
zalanır. 

845 nci maddenin 6 nci bendine göre tescil edilmesi lâzımge-
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len gemi malik veya maliklerinin vatandaşlık durumu, geminin 
bir ticaret şirketine aidolması veya donatma iştiraki halinde 
823 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarında yazılı hususların ınev-
eudolduğu ayrıca sicile geçirilir. 

Gemi, inşa halindeki gemilere mahsus sicile tescil edilmişse 
o sicile kayıtlı bulunan gemi ipotekleri, haiz oldukları derece
ler mahfuz kalmak şartiyle, gemi siciline re'sen nakledilir. (Te
minin tescil olunduğu, inşa halindeki gemilere mahsus sicili 
tutan memura bildirilir. 

G-emi tescil edilmezden önce her hangi bir kimse kendisinin 
malik olduğunu ileri sürerek tescil talebinde bulunan» şahsın 
mülkiyetine itiraz ederse gemi tescil edilmekle beraber itiraz 
eden lehine şerh verilir-

MADDE 849. — 845 nci maddenin 1, 2, 3, 5, 8 ve 9 ncu bent- 3. Değişiklikler. 
lerinde yazılı olup da 848 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkraları uya
rınca tescil olunan hususlarda vukua gelecek değişikliklerin 
gemi siciline geçirilmek üzere bir dilekçe ile sicil memurluğuna 
derhal bildirilmesi lâzımdır. 

824 ncü maddenin 1 nci fıkrası gereğince Türk bayrağı ye
rine diğer bir bayrak taşımasına izin verilmiş olan geminin ne 
müddetle Türk Bayrağı çekemiyeceği sicil memurluğuna bil
dirilir ve keyfiyet tescil olunur. îzin biter veya geri alınırsa bu 
dahi tescil olunur. 

Gemi kurtarılamıyacak şekilde batar veya tamir kabul et
mez bir hale girer yahut Türk bayrağını çekme hakkını kay
bederse bu hususların ela gecikmeksizin sicil memurluğuna bil
dirilmesi lâzımdır. 

Yukarıki fıkralara göre yapılması lâzımgelen talepleri ge
mi maliki ve donatma iştirakinde gemi müdürü dahi yapmaya 
mecburdurlar- Bu hususu ifaya mecbur olanlar birden fazla ise 
bunlardan birinin talebi kâfidir. Hükmi şahıs olan bir malikin 
mümessilinin taaddüdü halinde de aynı esas caridir. 

Tescil hususunda 845, 846 ve 848 nci maddeler dahi tatbik 
olunur. 

MADDE 850. — 844, 846, 847 ve 849 ncu maddeler gereğince s. Tescile davet. 
yapmakla mükellef olduğu vazifeleri, kayıt muamelelerini ge
rektiren hususları öğrendikten sonra on beş gün içinde yerme 
getirmiyen kimseler hakkında 35 nci madde hükmü tatbik olu
nur. 

852 nci madde hükmü mahfuzdur. 

MADDE 851. — Gemi, kurtarılamıyacak şekilde batar veya C) Terkin. 
tamir kabul etmez hale gelir yahut Türk Bayrağını çekme hak- / - Talep üzerine. 
kını zayi ederse talep üzerine sicilden kaydı terkin olunur. Tes
cili ihtiyari olan gemilerin kaydı, malik veya maliklerinin ta
lebi üzerine dahi terkin olunur. 

Geminin tamir kabul etmez hale gelmesi sebebiyle kaydının 
terkini talebolundukta sicil memuru müseccel ipotekli alacak
lıları, icabında 852 nci maddedeki ilân suretiyle, keyfiyetten ha-
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berdar ederek tâyin edeceği münasip bir müddet zarfında iti
razlarını bildirmeye davet eder. Müddeti içinde bildirilen iti
razların varit görülmediğine dair mahkemece verilen kararın 
kesinleşmesi üzerine gemi kaydı terkin olunur. 

Gemi Türk bayrağını çekme hakkını kaybederse kaydı an
cak ipotekli alacaklıların ve gemi sicili münderecatına göre 
ipotek üzerinde hak sahibi olan üçüncü şahısların muvafakak 
leriyle terkin olunabilir. Muvafakat terkin talebiyle beraber 
tevsik edilmemiş ise, geminin Türk Bayrağını çekme hakkını 
kaybettiği gecikmeksizin gemi siciline kaydolunur- Bu kayıt, 
müseccel gemi ipotekleri bahis mevzuu olmadığı nispette, gemi 
kaydının terkini hükmündedir. 

Tescili ihtiyari olan gemilere ait kayıtların maliklerinin mü
cerret talepleri üzerine terkin edilebilmesi için ipotekli alacak
lıların ve gemi sicili münderecatına göre ipotek üzerinde hak 
sahibi olan üçüncü şahısların muvafakatleri şarttır. 

II-Be'sen. MADDE 852. — Esaslı şartlarından biri mevcudolmaması 
i. Umumi şartlan, sebebiyle tescili caiz olmıyan bir gemi tescil edilmiş olur veya 

849 ncu maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı haller sicil memurlu
ğuna bildirilmezse 35 nci madde hükmü tatbik olunur. Şu ka
dar ki ; keyfiyetin müseccel diğer hak sahiplerine de bildiril
mesi lâzımdır. Malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğu 
yahut ikametgâhları belli değilse terkine davet ve tâyin edilen 
müddet 37 nci maddede yazılı gazete ile diğer münasip bir ga
zetede ilân edilir ve ilân kâğıdı sicil memurluğu ve mahkeme 
divanhanesine asılır. 

Geminin kaydı ancak imtina ve itiraz sebeplerinin müddeti 
içinde bildirilmemesi veya bunların mahkemece varit görülme
diğine dair verilen kararın kesinleşmesi halinde terkin oluna
bilir. Bir ipotekli alacaklı, gemi ipoteğinin el'an mevcudoldu-
ğunu ileri sürerek Türk Bayrağını çekme hakkını kaybetmiş 
olan bir geminin terkinine itiraz ederse kayıt terkin edilmeyip 
sadece geminin Türk Bayrağını çekme hakkını zayi ettiği tescil 
olunur. 

2. Hususi haller. MADDE 853. — Tescil edilmiş bir gemi hakkında yirmi 
yıldan beri hiçbir kayıt muamelesi yapılmamış ve Münakalât 
Vekâletinden alman izahata göre de geminin artık mevcudol-
madığma veya denizcilikte kullanılamıyacak hale geldiğine ka
naat getirilmiş olursa, gemi üzerinde ipotek veya intifa hakkı 
tescil edilmiş bulunmadığı takdirde, sicil memurunun teklifi 
üzerine mahkeme 852 nci maddede yazılı merasime hacet kal
maksızın gemi kaydının terkin edilmesine re'sen karar verir. 

D) Gemi tasdik- MADDE 854. — Sicil memurluğu, geminin sicile kaydolun-
namesi. duğuna dair bir gemi tasdiknamesi tanzim eder. Tasdikname-

I-Muhtevası. ye, sicildeki kayıtların münderecatı aynen ve tam olarak geçi
rilir. 

Gemi tasdiknamesinde ayrıca 846 nci maddede yazılı vesi-
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ka lana ibraz edildiği ve geminin Türk Bayrağını çekme hak
kını haiz olduğu da gösterilir. 

Geminin malikine, talebi üzerine, gemi tasdiknamesinin tas
dikli bir hulâsası verilir. Bu hulâsaya yalnız 845 nci maddenin 
1 ilâ 5 sayılı bentlerinde yazılı hususlarla geminin Türk Bay
rağını çekme hakkını haiz olduğu yazılır. 

MADDE 855. — Gemi siciline geçirilen her kayıt gecikmek
sizin gemi tasdiknamesine de yazılır. Bir gemi payının takyidi
ne mütaallik kayıtlar hakkında bu hüküm tatbik olunmaz. 

MADDE 856. — 849 ncu maddede yazılı haller ile gemi mül
kiyetinin intikali veya bir gemi payının iktisabı halinde, 849 
ncu maddenin 4 ncü fıkrasında zikrolunan şahıslar, gemi tas
diknamesini ve varsa tasdikli hulâsasını sicil memurluğuna ib
raza mecburdurlar. Gemi bağlama limanına veya sicil memur
luğunun bulunduğu limana gelince bu mecburiyet kaptana da 
düşer. 850 nci madde burada da caridir. 

851 nci maddenin 1 ve 3 ncü fıkralarında yazılı hallerde ge
mi tasdiknamesi ve varsa hulâsası geri alınarak iptal olunur. 

MADDE 857. — Yeni bir gemi tasdiknamesinin verilebilme
si için eskisinin ibrazı veya zıyaa uğradığının ispatı şarttır. Tas
dikli hulâsa hakkında dahi aynı hüküm caridir. 

Geminin yabancı memlekette bulunması halinde sicil me
murluğu yeni tasdiknameyi, eskisinin iadesi mukabilinde kap
tana verilmek üzere mahallî Türk makamlarına gönderir. 

MADDE 858. — inşa halindeki bir gemi, ancak yapı üze
rinde bir gemi ipoteğinin tesisi veya yapının ihtiyati veya icrai 
haczinin bahis mevzuu olması halinde mahsus siciline tescil 
olunur. 

Yapı, inşaat yerinin tâbi olduğu sicil memurluğuııca tescil 
olunur. Yapı, bu sicil memurluğunun dairesi dışındaki diğer 
bir yere götürülse dahi aynı sicil memurluğu salahiyetli kalıı\ 
Şu kadar ki ; bu memurluk tarafından yeni inşaat yerindeki si
cil memurluğuna yapının kaydedilmiş olduğu bildirilir. 

Mahsus sicil hakkında 839 ve 842 nci maddeler hükmü tatbik 
olunur. Şu kadar ki ; sicilin sayfalarını ve müstenidatmı tetkik 
ve örneklerini talebeden kimsenin ilgisini ispat etmesi lâzımdır. 

MADDE 859. — Yapı, geminin inşa olunduğu tersane sahi
binin vereceği dilekçe üzerine mahsus siciline kaydolunur. Ter
sane sahibi yapının maliki değilse kayıt dilekçesini malik de 
verebilir-

İhtiyati veya icrai haciz kararı almış olan alacaklı dahi ic
ra memurunun tezkeresi üzerine yapının mahsus sicile tescilini 
istiyebilir. 

MADDE 860. — Tescil talebiyle birlikte aşağıdaki hususlar 
bildirilir : 

1. inşa halinde bulunan geminin nev'i ile adı veya numa
rası yahut ayırdedilebilmesine yarıyan her hangi bir işareti j 

II - Tadiller. 

III - İbraz 
mecburiyeti. 

IV - Yeniden 
tanzimi. 

E) İnşa halin
deki gemilere 
mahsus sicil. 

I - Umumi olarak. 

II - Yapının tescili. 
1. Tescil dilekçesi. 

a) Kimin vere
bileceği. 

b) Muhtevası. 
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a) 
2. Tescil, 
Tescil edilecek 
hususlar. 

b) Değişiklikler. 

III - Terkin. 

F) İtirazlar. 

O) Nizamname. 

2. İnşaat yeri ve geminin inşa olunduğu tersane; 
3. Maliki. 
Greminin maliki olarak tersane sahibinden başka bir kimse 

gösterildiği takdirde, tersane sahibi tarafından resmî şekilde 
tanzim ettirilen ve malik olarak gösterilen kimsenin mülkiyeti 
ne suretle iktisaibettiğini bildiren bir beyannamenin de tevdii 
lâzımdır. 

941 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki şartların mevcudolduğu, 
salahiyetli gemi mesaha makamının vereceği bir belge ile ispat 
olunur. 

MADDE 861. — Bir yapının kaydında, 860 nci maddenin 
1 nci fıkrasında yazılı hususlarla aynı maddenin 2 ve 3 ncü 
fıkralarında yazılı vesikaların mahiyeti ve yapının kaydolun-
duğu gün sicile geçirilir. Kayıt, salahiyetli memur tarafından 
imzalanır. 

MADDE 862. — Greminin inşa olunduğu tersanenin sahibi 
ve yapının maliki, tescil olunan hususlarda vukua gelecek de
ğişiklikleri ve geminin inşasının tamamlandığını, tescil edil
mek üzere, bir kayıt dilekçesiyle sicil memurluğuna gecikmek
sizin bildirmeye mecburdurlar. Bildirilen hususların tevsiki lâ
zımdır. 850 nci madde hükmü burada da caridir. 

Greminin inşasının tamamlandığı bildirildikten veya 846 nci 
maddenin 3 ncü fıkrasındaki vesika verildikten sonra artık in
şa halindeki gemilere mahsus sicile hir gemi ipoteği tescil olu
namaz. 

MADDE 863. — Yapının sicildeki kaydı : 
1- Tersane sahibi tarafından, geminin yabancı memlekete 

teslim edildiğinin 'bildirilmesi; 
2. Yapının maliki ile geminin inşa olunduğu tersane sahi

binin, kaydın terkinini talebetmeleri; 
3. Yapının harabolması; 

hallerinde terkin olunur. 
Yapı üzerinde bir ipotek bulunduğu takdirde, 1 ve 2 nci bent

lerde yazılı hallerde ipotekli alacaklının ve sicile kayıtlı bulu
nan diğer hak sahiplerinin terkine muvafakatleri de lâzımdır. 

MADDE 864. — Sicil memurunun kararları hakkında 36 nci 
madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 865. — Gemi sicilinin kuruluşu ve nasıl tutulaca
ğı, memurların haiz olmaları lâzımgelen vasıflar, hukuki mü
nasebetlerin nasıl tevsik ve tescil olunacakları, kayıtların tas
hih, tadil ve terkini hakkında tamamlayıcı hükümler nizamna
me ile tesbit olunur. 
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DÖRDÜNCÜ K I S I M 
Mülkiyet ve diğer ayni haklar 

Birinci Ayırım 

Umumi hükümler 

MADDE 866. — Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kı
sım hükümleri yalnız bir Türk gemi siciline kayıtlı bulunan 
gemiler hakkında tatbik olunur. 

Bir Türk gemi siciline kayıtlı bulunan gemi üzerindeki mül
kiyetin iktisap ve zıyaı Türk kanunlarına tâbidir. 

MADDE 867. — Bir Türk gemi siciline kayıtlı bulunmıyan 
gemiler üzerindeki mülkiyet ve sair ayni haklar hususunda, 
Medeni Kanunun menkullere mütaallik hükümleri tatbik olu
nur. Şu kadar ki ; böyle bir geminin veya gemi payının temli
kinde âkıdlar mülkiyetin sadece akidle intikal edeceğini karar-
laştırmışlarsa zilyedliğin devrine -hacet kalmaksızın mülkiyet 
temellük edene geçer. Bu şekildeki temliklerde hüsnüniyetle ik
tisabın muteber olması temellük edenin zilyedliği devraldığı sı
rada dahi hüsnüniyet sahibi olmasına bağlıdır. 

Gemi veya payının temliki halinde taraflardan her'biri, mas
rafını çekmek sartiyle, kendisine temlike dair resmî veya imza
sı noterce tasdikli bir senet verilmesini istiyebilir. 

869 ve 870 nci madde hükümleri, müseccel olmıyan gemi
ler hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 868. — Gemi siciline kayıtlı bulunan bir geminin 
temliki için malik ile iktisaJbedenin, mülkiyetin iktisabedene in
tikal edeceğine dair anlaşmaları lâzım ve kâfidir. Taraflardan 
her biri, masrafını çekmek sartiyle kendisine temlike dair resmî 
veya imzası noterce tasdikli bir senet verilmesini istiyebilir-

Gemi payının temliki hakkında 965 nci madde hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 869. — Taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadık
ça, iktisabeden, geminin mülkiyeti ile birlikte, iktisap ânında 
mevcut ve temlik edene aidolan teferruatın mülkiyetini de ikti-
sabeder. 

Temlik neticesinde, temlik edene aidolmıyan veya üçüncü 
şahıslara ait haklarla takyidedilmiş bulunan teferruat da ikti-
sabedenin zilyedliğine geçerse, Medeni Kanunun 687, 901, 902 
ve 904 ncü maddeleri tatbik olunur. Iktisabedenin hüsnüniye
ti hususunda zilyedliği elde ettiği an esas ittihaz edilir. 

Filikalar da geminin teferruatındandır. Tereddüt halinde, 
gemi demirbaş defterinde yazılı şeyler teferruattan sayılır. 

MADDE 870. — Nefi ve hasar hakkında Borçlar Kanunu
nun 183 ncü maddesi hükmü tatbik olunur. Şu kaçlar ki ; gemi 
veya gemi payı, gemi yolculukta bulunduğu sırada temlik edi-

A) Tatbik olu
nacak hükümler. 

I - Kayıtlı bulunan 
gemiler hakkında. 

II - Kayıtlı bulun
mıyan gemiler 

hakkında. 

B) Mülkiyet. 
I - İktisabı. 
1. Temlik. 

a) Umumi olarak. 

b) Geminin 
teferruatı. 

c) Nefi ve hasar. 
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d) Temlik edenin 
şahsi borçları. 

2. İktisabi mü
ruruzaman. 

a). Âdi 

b) Fevkalâde. 

II - Terk. 

C) Diğer ayni 
haklar. 

I - Gemi ipoteği 
1. Akdî ipotek. 

a) Tarif. 

lirse temlik edenle iktisabeden arasındaki münasebetlerde bu 
yolculuğun kâr veya zararı, aksine anlaşma olmadıkça iktisab-
edenindir. 

Geminin iktisabeden tarafından teslim alınması için muay
yen bir gün kararlaştırılmışsa, mukavelede aksine hüküm olma
dıkça, nefi ve hasar ancak işbu günden itibaren iktisabedene 
intikal eder. 

MADDE 871. — Bir geminin veya gemi payının temliki, tem
lik edenin üçüncü şahıslara olan şahsi 'borçlarına halel getirmez. 

MADDE 872. — Mülkiyetini iktisa'betmiş olmadığı halde ge
mi siciline bir geminin maliki olarak tescil edilmiş bulunan kim
se, tescil beş yıl devam etmek ve kendisi de bu müddet zarfında 
gemiyi fasılasız ve nizasız asli zılyed sıfatiyle yedinde bulun
durmak şartiyle mülkiyetini iktisabeder. Bu müddetin hesa
bı, kesilmesi ve durması Borçlar Kanununun alacak müruruza
manı hakkındaki hükümlerine tâbidir. Kaydın doğru olmadığı 
yolunda gemi sicilinde bir itiraz kayıtlı oldukça müruruzaman 
durur. 

MADDE 873. — Sicile kayıtlı oimıyan bir gemiyi on yıl müd
det ile fasılasız ve nizasız asli zilyed sıfatiyle yedinde bulundu
ran kimse o geminin kendi malı olmak üzere tescilini istiyebilir. 

Sicilden maliki kim olduğu anlaşıimıyan veya on yıl önce 
ölmüş yahut gaipliğine karar verilmiş bir kimse adına kayıtlı 
bulunan bir gemiyi, birinci fıkrada yazılı şartlar altında ye
dinde bulunduran kimse dahi o geminin maliki olarak tescil 
edilmesini talebede'bilir- Zilyedlik müddetinin hesabı kesilmesi 
ve durması Borçlar Kanununun alacak müruruzamanı hakkın
daki hükümlerine tâbidir. 

Tescil ancak mahkeme kararı ile olur. Mahkeme bir müddet 
tâyin ederek ilgilileri itirazlarını bildirmeye ilân yolu ile davet 
eder. Bu müddet içinde itiraz edilmez veya itiraz reddolunursa 
tescile karar verilir. 

Tescile karar verilmeden önce üçüncü bir şahıs malik sıfa
tiyle tescil edilir veya üçüncü şahsın mülkiyeti dolayısiyle gemi 
sicilinin doğru olmadığı yolunda bir itiraz şerhi verilmiş olur
sa, tescil kararı üçüncü şahıs hakkında hüküm ifade etmez. 

MADDE 874. — Malik, feragat ettiğini sicil dairesine bil
dirmek ve feragat keyfiyeti gemi siciline tescil edilmek sure
tiyle geminin mülkiyeti terk edilebilir. 

Sahipsiz bir gemiyi ihraz hakkı münhasıran devletindir. 
Devlet, kendisini gemi siciline malik sıfatiyle tescil ettirmek 
suretiyle mülkiyeti iktisabeder. 

MADDE 875. — Bir alacağı temin için gemi üzerinde ipo
tek tesis olunabilir. Gemi ipoteği, alacaklıya geminin bedelin
den alacağını alma salâhiyetini verir. İleride vücut hulacak ya
hut şarta bağlı olan bir alacak için dahi ipotek tesis edilebilir. 
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MADDE 876. — ü-emi ipoteğinin tesisi için geminin maliki b) Tesis. 

ile alacaklının bu hususta anlaşmaları ve ipoteğin gemi siciline 
tescil edilmesi lâzımdır. Şu kadar ki ; yabancı bir memlekette 
iktisabedilip henüz Türk gemi siciline tescil edilmemiş olan ge
milerde bayrak şahadetnamesine şerh, tescil hükmündedir; ge
minin tescilinde bu gibi ipotekler re'sen sicile geçirilir. 

ipotek tesisine ait anlaşmaların yazılı şekilde ve imzaları 
noterce tasdikli olması şarttır. 

MADDE 877. — Bir tersane sahibi bir geminin inşa veya ta- -2. Kanuni ipotek. 
mirinden doğan alacaklar için, o yapı veya gemi üzerinde ka
nuni bir ipoteğin tescilini talebedebilir. Bu haktan önceden fe
ragat muteber değildir-

Bu kanuni ipoteğin tesisi hakkında Medeni Kanunun 809, 
810 ve 811 nci maddeleri tatbik olunur. 

MADDE 878. — Gemi üzerinde intifa hakkı tesisi, ancak bu 
geminin dâhil bulunduğu mamelek veya terekenin tamamı ve
ya şayi bir cüz'ü üzerinde esasen bir intifa hakkı tesisiyle mü
kellef bulunulması halinde ve bu mükellefiyeti ifa zımnında 
kabildir. 

Akdî intifa hakkının tesisi hususunda 876 ncı madde hük
mü tatbik olunur. 

MADDE 879. — Bir gemi veya gemi ipoteği üzerinde bir hak 
tesisini veya kaldırılmasını yahut böyle bir hakkın muhteva ve
ya derecesinin tadilini istiyebilmek hakkını temin için gemi 
siciline şerh verilebilir. Müstakbel veya şarta bağlı bir mutale-
benin temini için de gemi siciline şerh verilmesi caizdir. 

Şerhten sonra gemi veya ipotek üzerinde yapılacak tasar
ruflar, şerh ile teminat altına alman hakkı haleldar ettiği nis
pette muteber değildir. 

Tasarrufun, cebrî icra veya ihtiyati haciz suretiyle yahut 
iflâs idaresi tarafından yapılması hallerinde de hüküm böyle
dir. 

Şerh ile temin edilen hakkın derecesini tâyinde şerh tarihi 
esas tutulur. 

Hak, şerh verilmek suretiyle temin edildiği nispette mükel
lefin mirasçısı, mesuliyetinin mahdudoldıığunu ileri süremez. 

MADDE 880. — Şerh, bir ihtiyati tedbir kararına yahut 
şerh neticesinde gemisi veya hakkı takyidolunan kimsenin mu
vafakatine müsteniden verilir. İhtiyati tedbir kararının veril
mesinde hakkın tehlikede olduğunun kuvvetle muhtemel göste
rilmesi aranmaz. 

MADDE 881. — Şerh neticesinde gemisi veya hakkı tak
yidolunan kimse, şerh ile temin olunan mutalebe hakkının der-
meyanını daimî olarak imkânsız kılan bir defe sahip bulundu
ğu takdirde alacaklıdan şerhin terkinini istiyebilir. 

MADDE 882. — Sicile şerh verilmek suretiyle mutalebe 
hakkı temin edilmiş olan alacaklı belli olmaz ve bir gemi ipote-

II - İntifa hakkı. 

D) Şerhler. 
I - Halleri. 

II - Verilmesi. 

III - Terkini. 

IV - Hükümden 
düşmesi. 
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V - Hükümleri. 

E) ÇeşitU 
hükümler. 

I - Karineler. 

II - Kayıtların 
hükümleri. 

III - Tadil. 

ği alacaklısının hakkının iptali için 930 ncu madde ile muayyen 
şartlar mevcudolursa, alacaklı, ilân yoliyle davet olunarak hak
kının iptaline karar verilebilir, tptale karar verilmekle şerh de 
hükümden düşer. 

MADDE 883- — Mülkiyetin, bir gemi ipoteğinin veya ipotek 
üzerindeki bir hakkın yahut bir intifa hakkının iktisabı, lehi
ne şerh verilmiş olan kimseye karşı hükümsüz olduğu takdirde 
şerh sahibi, şerhle temin olunan mutalebe hakkının tahakkuku 
için lüzumlu olan tescil veya terkine muvafakat etmesini ikti-
sabedenden istiyebilir. 

Mutalebe hakkının, temliki meneden bir emirle temin edil
miş olması halinde de hüküm böyledir. 

MADDE 884. — Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan 
kimse, geminin maliki sayılır. 

Gemi sicilinde lehine bir gemi ipoteği veya ipotek üzerinde 
bir hak yahut bir intifa hakkı tescil edilmiş olan kimse o hakkın 
sahibi sayılır. 

Müseccel bir hak (Fıkra 1, 2) terkin olunursa o hakkın artık 
inevcudolmadığı kabul edilir. 

Medeni Kanunun 905 nci maddesinin ikinci cümlesi hükmü 
mahfuzdur. 

MADDE 885. — Hukuki bir muamele ile bir geminin mül
kiyetini, intifa hakkını, gemi ipoteğini veya ipotek üzerindeki 
bir hakkı iktisabeden kimse lehine, gemi sicilinin muhtevası, 
bu haklara taallûk ettiği nispette doğru sayılır; meğer ki, sicile 
bir itiraz kaydedilmiş veya iktisabeden suiniyet sahibi bulun
muş olsun. Hak sahibinin müseccel bir hak üzerindeki tasarruf 
salâhiyeti muayyen bir kimse lehine tabdidedilmiş ise bu tah
dit keyfiyeti iktisabeden -hakkında ancak gemi sicilinde yazılı 
olması veya kendisinin suiniyet sahibi bulunması halinde hüküm 
ifade eder. 

Hakkın iktisabı için tescil şart olan hallerde tescili talep ta
rihi hüsnüniyete esas tutulur. 

Gemi sicilinde lehine bir hak tescil edilmiş olan kimseye bu 
hakkı sebebiyle bir edada bulunulması veya bu kimsenin üçün
cü bir şahıs ile müseccel hak üzerinde bir tasarruf muamelesin
de bulunması hallerinde de yukarıki fıkra hükmü tatbik olu
nur. 

MADDE 886. — Gemi sicilinin muhtevası; mülkiyet, gemi 
ipoteği, ipotek üzerindeki bir hak, intifa hakkı yahut 885 nci 
maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yazılı neviden 
bir tasarruf tahdidi bakımından gerçek hukuki duruma uyma
dığı takdirde, hakkı tescil edilmemiş veya yanlış tescil edilmiş 
yahut mevcudolmıyan bir hak veya tahdidin tescili neticesinde 
hakkı halele uğramış bulunan kimse, tadil neticesinde hakkı 
halele uğrıyacak olan kimseden kaydın tadiline muvafakat et
mesini istiyebilir. 
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Gemi sicili, ancak birinci fıkra gereğince mükellef olan kim

senin hakkı tescil edildikten sonra tadil olunabilecekse, bu kim
se, talep üzerine hakkını tescil ettirmeye mecburdur. 

Yukarıki fıkralarda yazılı bulunan tadili isteme hakları 
müruruzamana tâbi değildir. 

MADDE 887. — 886 ncı maddede yazılı hallerde gemi sicili
nin doğru olmadığı hakkında bir itiraz tescil oluna'bilir. 

itiraz, bir ihtiyati tedbir kararına yahut sicilin tadili neti
cesinde hakkı halele uğrıyacak olan kimsenin muvafakatine 
müsteniden tescil olunur. İhtiyati tedbir kararının verilmesin
de hakkın tehlikede olduğunun kuvvetle muhtemel gösterilme
si aranmaz-

MADDE 888. — Tescil edilmiş haklardan doğan mutalebe-
ler müruruzamana tâbi değildir. Muayyen zamanda ifası lâ-
zımgelip de birikmiş olan edalarla tazminata ait mutalebeler 
bundan müstesnadır. 

Tescil edilmiş bir itiraza mevzu teşkil eden haklar da müsec-
cel haklar hükmündedir. 

Bir gemi ipoteğinin tescili, alacak hakkında müruruzama
nın cereyanına mâni olur. 

MADDE 889. — Aksi mukavele ile kararlaştırılmadıkça ge
mi veya payı üzerindeki mülkiyetin nakline veya diğer bir ayni 
hakkın tesisine yahut devrine mütaallik kayıt masrafları, tes
cil için lüzumlu senet ve vesika masrafları dâhil olmak üzere, 
mülkiyeti veya diğer ayni hakkı iktisatoedene aittir. 

Kendisi ile mükellef arasındaki hukuki münasebetten aksi 
anlaşılmadıkça bir kaydın tadili talebinde bulunan kimse, tadil 
ile bunun için lüzumlu beyanların masraflarını çeker. 

MADDE 890. — Sicile kayıtlı gemilerin kiralanmasında 
Borçlar Kanununun gayrimenkul kiralarına mütaallik hüküm
leri kıyas yolu ile tatbik olunur. 

MADDE 891. — Medeni Kanunun 379 ncu maddesinin 2 nu
maralı bendi, 388, 470 ve 575 nci maddelerinin tatbikinde «Gay
rimenkul mallar» tâbiri içine, gerek inşa halinde, gerek ta
mamlanmış olan bütün gemiler; keza «Tapu sicili» tâhiri içine 
«Gemi sicilleri» dâhil olduğu gibi Borçlar Kanununun 499 ncu 
maddesinin ikinci fıkrasındaki «Gayrimenkul rehni» tâbirine 
de «Gemi ipoteği» mefhumu girer. 

MADDE 892. —- Yola çıkmıya hazır bir gemi cebri icra yolu 
ile satılamıyacağı gibi ihtiyaten haciz de edilemez. Şu kadar 
ki ; cebrî satış veya haczi icabettiren borç zaten bu yolculuk do-
layısiyle yapılmışsa, bu hükümler tatbik olunmaz. 

Bu madde hükmü 867 nci maddede yazılı gemiler hakkında 
da tatbik olunur. 

IV - İtirazın 
tesciU. 

V - Müruruzaman. 

VI - Kayıt mas
rafları. 

VII - Geminin 
kiralanması. 

VIII - Gayrimen-
kule mütaallik 

hükümlerden ge
milere teşmil 

edilenler. 

IX - Yola hazır 
geminin icradaki 

durumu. 
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ikinci Ayırım 

A) İpoteğin 
tesisi. 

I - Sicile geçirile
cek hususlar. 

II - Derece. 
1. Tescil esası. 

2. Derecenin 
değiştirilmesi. 
a) Şartları. 

b) Hükmü. 

III - Birlikte gemi 
ipoteği. 

B) Temin edilen 
alacak. 

I - Umumi olarak. 

Gemi ipoteğinin tescili ve muhtevası 

MADDE 891). — Gemi ipoteğinin tescilinde alacaklının adı 
ve soyadı, alacağın miktarı, mevzuu para olmıyan alacaklarda 
bunun Türk parasiyle karşılığı, alacak faizli ise faiz nispeti, 
tâli edalar kabul edilmiş ise bunların da tutarı sicile kaydolu
nur. Hakkın ve alacağın muhtevasına ait diğer cihetler için tes
cil talepnamesine atıf yapılabilir. 

Alacak miktarı gayrimuayyen veya mütehavvil ise hakiki 
miktarı zamanında tesbit olunmak üzere ipoteğin temin edece
ği. alacak miktarının âzami haddi tâyin ve gemi siciline tescil 
edilir- Alacak faizli ise, faizler de âzami hadde dâhil sayılır. 

Nama veya hâmile yazılı tahvillerin bir gemi ipoteği ile te
mini halinde ipotek istikrazın tamamı için tesis edilecekse ala
caklı yerine, borçlu ile -alacaklıların cümlesini birden temsil 
edecek bir temsilci; ihracı demlide eden işletme için tesis edi
lecekse gemi ipoteği üzerinde tahvil sahipleri lehine bir rehin 
hakkı da tescil olunur. 

MADDE 894. — Gemi üzerindeki ipoteklerin dereceleri Me
deni Kanunun gayrimenkul rehini hakkındaki hükümlerine gö
re tâyin olunur. 

MADDE 895. — îpotek derecelerinin sonradan değiştirilme
si için, dereceleri değişen ipotek sahipleriyle malikin imzası no
terce tasdikli mukavele ile anlaşmaları ve keyfiyetin tescili 
şarttır. Değişme neticesinde derecesi düşen ipotek üzerinde hak 
sahibi kimseler varsa bunların da muvafakati lâzımdır. 

İpotekli alacağın taksimi halinde, kısmi ipoteklerin kendi 
aralarında sıralarını değiştirmek için malikin muvafakati aran
maz. 

MADDE 896. — Derece değiştirilmesi, dereceleri değiştiri
len ipotekler arasında bulunan ipoteklere halel getirmez. 

MADDE 897. — Bir alacak için birden çok gemi veya gemi 
payı ipotek edilmiş olursa bunlardan her biri borcun tamamın
dan mesuldür. 

Alacaklı, her gemi veya pay ancak muayyen bir kısımdan 
mesul olmak üzere alacağını gemi veya paylar arasında taksim 
edebilir. Taksim, sicil memurluğuna yapılacak beyan ve tescil 
ile olur. Birlikte ipotek üzerinde hak sahibi kimseler varsa on
ların da muvafakati lâzımdır. 

MADDE 898. — İpotekli geminin karşılıyacağı alacaklar 
hakkında Medeni Kanunun 790 ncı maddesinin 1 nci fıkrasiyle 
791 nci maddesi hükmü caridir. 

Temerrüt şartları yalnız gemi malikine karşı mevcudoldu-
ğu takdirde dahi ipotek temerrüt faizlerini karşılar. 
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MADDE 899. — Alacak faizsiz veya faiz miktarı yüzde beş

ten aşağı olursa ipotek, dereceleri müsavi olan veya sonradan 
gelen- hak sahiplerinin muvafakatine lüzum kalmaksızın yüzde 
beşi aşmryan bir faizi de temin edecek şekilde tevsi olunabilir. 

ödeme zamanı ve yeri hakkında yapılacak değişiklikler için 
kezalik bu hak sahiplerinin muvafakatine lüzum yoktur-

MADDE 900. — İpoteğin şümulü hakkında Medeni Kanu
nun 777 ve 778 nci maddeleri tatbik olunur. Şu kadar k i ; nav
lunlar dahi 778 nci madde şümulüne dâhildir. 

Teferruattan olan şeyler, normal bir işletmenin icabatmdan 
olarak bu durumdan çıkarılır veya alacaklı lehine el konmaz
dan önce temlik edilerek gemiden uzaklaştırıhrsa, ipotek ar
tık bunlara şâmil olmaz. 869 ncıı maddenin 2 nci fıkrası hükmü 
burada da tatbik olunur. 

Yukarıki fıkra hükmü mütemmim cüzüler hakkında da ca
ridir. Şu kadar ki, teferruat vasfının kaldırılması yerine, mu
vakkat olmamak kaydiyle, gemiden ayırma ve uzaklaştırma 
kaim olur. 

MADDE 901. — Geminin, malik veya onun hesabına bir baş
kası tarafından sigorta ettirilmiş olması halinde, gemi ipoteği 
sigorta tazminatına da şâmil olur. 

Aşağıdaki hükümler mahfuz kalmak üzere Medeni Kanu
nun rehnedilen alacaklara ait 868 ilci maddesinin ikinci cümle
siyle 872, 873 ve 875 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur; 
sigortacı, gemi siciline kayıtlı ipoteği bilmediğini ileri süremez. 
Bununla beraber, sigortacı veya sigorta ettiren kimse zararın 
vukuunu alacaklıya ihbar etmiş olur ve ihbardan itibaren iki 
haftalık bir müddet geçmiş bulunursa, sigortacı, tazminatı si
gorta ettiren kimseye ödemekle alacaklıya karşı da mesuliyet
ten kurtulur. îhbar fevkalâde müşkül ise bundan sarfınazar 
olunabilir; bu takdirde müddet, tazminatın muaccel olduğu ta
rihten cereyana başlar. Müddet bitinceye kadar alacaklı si
gortacıya karşı tediyeye itiraz edebilir. 

MADDE 902. — Sigortacı, geminin evvelki haline iadesi ve
ya alacaklar] ipotekle temin edilmiş alacağa takaddüm eden 
gemi alacaklılarına verilmesi maksadiyle malike tazminat be
deline mahsuben tediyede bulunmuş ve bu maksatlara erişil
mesi teminat altına alınmış ise, ödeme, ipotekli alacaklıya kar
şı da muteberdir. 

Gemi evvelki haline iade edildiği yahut teferruattan olan 
yeni parçalar yerlerine konulduğu takdirde, sigortacının ipotek 
alacaklısına karşı olan mesuliyeti kalkar. Malikin, sigortanın 
şümulüne giren ve ipoteğe takaddüm eden bir gemi alacaklısı 
hakkına esas teşkil eden borçlarının ödenmesi halinde de hü
küm aynıdır. 

II-Şartların de
ğiştirilmesi. 

C) İpoteğin 
şümulü. 

I - Teferruat, mü
temmim cüzü, nav

lun ve kiralar. 

II - Sigorta 
tazminatı. 
1. Esas. 

2. Sigortacının 
yapacağı ödemeler. 
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3. Sigortacıya 
bildirilen gemi 

ipoteği. 
a) îhbar külfeti. 

b) Birden çok 
sigortacının mev-
cudolması halinde. 

c) Alacaklının 
. ikametgâhının 

değiştirilmesi. 

Sigortacının 
borcundan 
kurtulması. 

MADDE 903. — İpotekli alacaklı ipoteği sigortacıya bildir
miş ise, sigorta priminin vaktinde ödenmemesi ve bu yüzden 
sigorta ettirene bir ödeme mühleti tâyin edilmesi halinde, si
gortacının bunu alacaklıya gecikmeksizin haber vermesi lâzım
dır. Sigorta priminin ödenmemesi yüzünden mühletin sonunda 
sigorta münasebetinin feshedilmesi halinde de aynı hüküm ca
ridir. 

Sigorta münasebetlerinin vaktinden önce sona ermesini in-
taceden feshi ihbar, cayma veya diğer her hangi bir vakıa, ge
mi ipoteğini sigortacıya bildirmiş olan alacaklı hakkında an
cak sigortacının alacaklıya sigorta münasebetinin sona erdiği
ni ve henüz son 'bulmamış ise son bulacağı tarihi haber verdiği 
veya alacaklının bunu diğer her hangi hir şekilde öğrendiği ta
rihten itibaren iki hafta geçmekle hüküm ifade eder. Sigorta 
münasebetinin, sigorta priminin vaktinde ödenmemesi yüzün
den feshedilmesi yahut sigortacının iflâsı üzerine son bulması 
halinde, bu hüküm (cari değildir. 

Sigortacı, sigorta ettiren kimse ile, sigortacının mesul ol
duğu sigorta bedelini azaltan veya tehlikenin şümulünü darla-
tan bir anlaşma yaptığı takdirde, ikinci fıkranın birinci cüm
lesi tatbik olunur. 

Sigorta mukavelesi, sigorta ettirenin aşkın veya çifte sigor
ta sayesinde mamelekinde haksız olarak bir fazlalık elde etmek 
kasdiyle akdedilmiş olması yüzünden bâtıl olursa sigortacı, ge
mi ipoteğini bildirmiş olan bir alacaklıya karşı butlan iddia
sında bulunamaz. Bununla beraber sigortacının alacaklıya but
lanı haber vermesinden yahut alacaklının hunu her hangi bir 
şekilde öğrenmesinden itibaren iki hafta geçmekle sigorta mü
nasebeti alacaklıya karşı da sona ermiş olur. 

MADDE 904. — Gemi, birden çok sigortacı nezdinde müş
tereken sigorta edilmiş olursa, 903 ncü madde gereğince ipote
ğin, malik tarafından alacaklıya jeran olarak gösterilmiş olan 
sigortacıya bildirilmesi kâfidir. Jeran sigortacı keyfiyeti diğer 
sigortacılara bildirmekle mükelleftir. 

MADDE 905. — ipotekli alacaklı ikametgâhını değiştirip 
de bunu sigortacıya bildirmezse 903 ncü madde gereğince yapı
lacak ihbarın, alacaklının son adresine taallıhütlü bir mektupla 
bildirilmesi kâfidir. îhbar; alacaklının ikametgâhını değiştir
memiş ve muntazam işliyeıı nakil vasıtasiyle yapılmış olması 
halinde hangi tarihte eline geçecek idi ise o tarihten itibaren 
hüküm ifade eder. 

MADDE 906. — Sigortacı, sigorta ettiren kimsenin veya si
gortalının fiili yüzünden borcundan kurtulsa bile, alacaklıya 
karşı olan borcu bakidir. Sigortacının, rizikonun tahakkukun
dan sonra mukaveleden cayması halinde dahi aynı hüküm ca
ridir. 

Sigortacı : 
1. Sigorta primi müddeti içinde ödenmediği; 
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2. Gemi denize elverişsiz bir halde yahut usulü -veçhile do~ 

natılmaksızm veya gemi adamları tamamlanmaksızın yola çık
tığı; 

3. Gemi, bildirilen veya mûtat olan rotadan ayrıldığı; 
için borcundan kurtulursa, birinci fıkranın birinci cümlesi tat
bik olunmaz. 

MADDE 907. — Sigortacı, 903 ncü maddenin 2 - 4 ncü fık-
ralariyle 906 ncı madde gereğince alacağı ödediği nispette ipo
tekli alacaklının haklarına kanunen halef olur. Şu kadar ki; 
halefiyet alacaklının zararına olarak ileri sürülemiyeceği gibi 
sigortacının kendilerine karşı mesuliyeti devam eden ve dere
cesi aynı olan veya sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına 
olarak da dermeyan edilemez-

MADDE 908. — Sigortacı, muacceliyet kesbeden sigorta 
primlerini ve sigorta mukavelesi gereğince yapılması lâzımge-
len diğer ödemeleri, kanunen reddedebileceği hallerde bile, si
gortalıdan ve ipotekli alacaklıdan kabul etmeye mecburdur. 

İpotekli gemi, sigorta primlerinin yahut sigorta mukavele
si gereğince sigortacıya yapılması lâzımgelen başka ödemelerin 
ifası için alacaklı tarafından sarf edilen paralarla bunların fa
izlerini de temin eder, 

MADDE 909. — Gemi veya tesisatının kötüleşmesi neticesi 
olarak ipoteğin sağladığı teminat tehlikeye düşerse, alacaklı 
tehlikeyi bertaraf etmek üzere malike münasip bir mehil tâyin 
edebilir. Bu mehil içinde tehlike bertaraf edilmezse, alacaklı 
derhal ipoteği paraya çevirmek hakkını elde eder. Alacak faiz
siz olup henüz muacceliyet de kesbetmemişse, tahsil ve muacce
liyet tarihleri arasındaki zamana ait kanuni faiz indirilir. 

Malkin gemiyi işletme tarzı neticesi olarak ipoteğin sağladı
ğı teminatı tehlikeye koyacak surette gemi veya tesisatının kö
tüleşmesinden veya ipotekli alacaklının haklarının başkaca teh
likeye girmesinden endişe olunur yahut üçüncü şahıslar tara
fından vukubulacak bu gibi müdahale veya sair tahribata kar
şı malik lüzumlu tedbirleri almazsa, alacaklının talebi üzerine 
mahkeme tehlikenin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınma
sına karar verir; mahkeme başka tedbirleri kâfi görmezse ala
caklının derhal ipoteği paraya çevirebilmeğine karar verir. 

İpoteğin şümulüne giren teferruatın kötüleşmesi veya nor
mal bir işletmenin icaplarına aykırı olarak gemiden uzaklaştı
rılması hali de geminin kötüleşmesi hükmündedir. 

MADDE 910. — Üçüncü şahsın fiili sebebiyle geminin, ipo
teğin sağladığı teminatı tehlikeye düşürecek derecede kötüleş
mesinden endişe olunursa bu takdirde alacaklı, üçüncü şahıs 
aleyhine ancak bu fiilin men'i dâvasını açabilir. 

MADDE 911. — İpotekli gemi maliki, borçlunun alacaklı
ya karşı haiz bulunduğu defileri ipotekli alacaklıya karşı ileri 
sürebileceği gibi borçlu borcuna esas olan hukuki muameleyi 

5. Kanuni 
halefiyet. 

6. Sigortanın 
primleri kabul 

etmek mecburiyeti. 

D) Gemi değeri
nin düşmesine 
karşı tedbirler. 
I • Gemi maliki 

aleyhinde. 

II - Üçüncü şahıs
lar hakkında. 

E) Malikin haiz 
olduğu haklar. 
I - Defi hakları. 



II - Feshi ihbar. 
1. İlgililer, 

2. Malike kay
yım tâyini. 

III - ödeme hakkı. 
1. Şartları. 

2. Halefiyet. 

3. Vesikaların 
verilmesi. 
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feshedebildiği müddetçe alacaklının hakkını gemiden istifa ede
bilmesine de engel olabilir. Alacaklı, borçlusunun muaccel bir 
alacağı ile takas imkânına sahip bulundukça gemi maliki aynı 
salâhiyeti haizdir. Borçlunun ölmesi halinde malik, mirasçıla
rın borçtan ancak mahdut bir şekilde mesul olduklarını derme-
yan edemez. 

Borçlunun bir defiden feragati gemi malikinin haklarına 
halel getirmez. 

MADDE 912. — Alacağın muacceliyet kesbetmesi ihbara 
bağlı ise ihbar, ancak alacaklı tarafından malike yahut malik 
tarafından alacaklıya yapılması halinde gemi ipoteği hakkın
da hüküm ifade eder. Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulu
nan kimse, alacaklı bakımından malik sayılır. 

MADDE 913- — Malik, alacaklıya memleket dâhilinde ne bir 
ikametgâh, ne de bir temsilci göstermemişle, sulh mahkemesi, 
alacaklının talebi üzerine, bir kayyım tâyin eder. Alacaklı bu
na ihbarda bulunur. Malikin ikametgâhının bilinmemesi veya 
alacaklının, kendi kusuru olmaksızın malikin kim olduğunu 
bilmemesi halinde de aynı hüküm tatbik olunur. 

MADDE 914. — Alacak malike karşı muacceliyet kesbeder 
yahut borçlu borcunu ödemek hakkını haiz olursa, malik borcu 
ödiyebilir. 

Malik, parayı tevdi veya takas etmek suretiyle de alacaklı
nın hakkını yerine getirebilir. 

MADDE 915. — Malik aynı zamanda borçlu değilse alacağı 
ödediği nispette alacaklının yerine kaim olur. Halefiyet, ala
caklının zararına olarak ileri sürülemez. 

Borçlunun malik ile olan hukuki münasebetlerinden doğan 
itiraz hakları mahfuzdur. 

Alacak için birlikte gemi ipoteği mevcutsa 936 ncı madde 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 916. — Alacaklının hakkının yerine getirilmesi 
karşılığında malik, gemi sicilinin tadili veya gemi ipoteğinin 
terkini için lüzumlu vesikaların kendisine verilmesini istiye-
bilir. 

A) Umumi olarak. 

B) Karine. 

Üçüncü Ayırım 

Gemi ipoteğinin paraya çevrilmesi 

MADDE 917. — Alacaklı, gemi ve gemi ipoteğinin şümulü
ne giren eşya üzerinden alacağını ancak cebrî icra yolu ile ala
bilir. 

897 nci maddede yazılı hallerde alacaklı alacağının tamamı
nı veya bir kısmını gemilerin veya payların her biri üzerinden 
tahsil edebilir. 

MADDE 918. — Gemi ipoteğinden mütevellit hakkın takibi 
sırasında gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan kimse 
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alacaklı bakımından malik sayılır. Mülkiyeti tescil edilmemiş 
olan malikin gemi ipoteğine karşı haiz olduğu defileri ileri sür
mek hakkı mahfuzdur-

MADDE 919. — Alacak malike karşı muacceliyet kesbetme-
dikçe, malik alacaklıya alacağını tahsil maksadiyle gemiyi tem
lik etmek yahut cebrî icra yolundan başka bir şekilde elden çı
karmak hakkını bahsedemez. 

MADDE 920. — Alacaklı, geminin paraya çevrilmesi yolu 
ile takibe başladığı takdirde, cebrî icra neticesinde gemi veya 
gemi ipoteğinin şümulüne giren eşya üzerindeki bir hakkını 
kaybetmek tehlikesine mâruz bulunan herkes, tevdi veya takas 
suretiyle dahi alacaklının alacağını ödemek hakkını haizdir. 
Geminin veya 900 ncü maddede yazılı eşyanın zilyedi, cebrî icra 
neticesinde zilyedliğini kaybetmek tehlikesine mâruz kaldığı 
takdirde, aynı hakkı haiz olur. Üçüncü şahıs borcu ödediği nis
pette alacaklının yerine kaim olur. Halefiyet, alacaklının za
rarına olarak ileri sürülemez. Borçlunun üçüncü şahıs ile olan 
bir hukuki münasebetinden doğan defi hakları mahfuzdur. 

916 ncı madde hükmü burada da caridir. 

C) Alacaklının 
gemiye malik 

olabilmesi hak
kında şart. 

D) Alacaklıya 
halef olmak. 

Dördüncü Ayırım 

Gemi ipoteğinin devri, tadili ve düşmesi 

MADDE 921. — ipotekle temin edilmiş olan alacağın temli
ki ile gemi ipoteği de yeni alacaklıya intikal eder. 

Alacak ipotekten ve ipotek de alacaktan ayrı olarak devredi
lemez. 

Alacağın temliki yazılı şekilde ve gemi siciline tescil ile olur. 
893 ncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı hallerde alacak, 

alacağın temliki hakkındaki umumi hükümlere göre de devre
dilebilir. Bu takdirde gemi ipoteği, alacak ile birlikte intikal 
etmez. 

MADDE 922. — Malikin, gemi ipoteğine mütaallik olup her 
hangi bir hukuki münasebete müsteniden eski alacaklıya karşı 
haiz olduğu bir defi, yeni alacaklıya karşı da ileri sürülebilir. 
885 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası, 886 ve 887 nci madde
lerle 889 ncu maddenin son fıkrası hükümleri bu defi hakkında 
da caridir. 

Alacak, faiz veya sair tâli edalara taallûk eder ve bunlarda 
en geç malikin devri öğrendiği günün dâhil bulunduğu ilk üç 
aylık devre ile bunu takibeden ikinci üç aylık devre içinde mu
accel hale gelirse alacaklı, birinci fıkrada yazılı defilere karşı 
885 nci maddenin bir ve ikinci fıkralarına istinadedemez- Üç 
aylık devreler takvim yılı başından itibaren hesabolunur. 

MADDE 923. — Birikmiş faizlere veya sair tâli edalara ya
hut ihbar ve takip masraflarına (Madde: 898) veya 908 nci mad
denin 2 nci fıkrasında yazılı hususlara taallûk eden alacakların 

A) İpoteğin 
devri. 

I - Umumi olarak. 

II - Def iler. 

III - Umumi hü
kümlere tâbi 

alacaklar. 



—-180 — 

B) ipoteğin 
tadili. 

I - Muhteva ba
kımından. 

II • Alacağın 
tebdili. 

C) İpoteğin 
dü§mesi. 

I - Sebepleri. 
1. Alacağın 

düşmesi. 

2, Alacaklının 
feragati. 

3. Alacaklı ve 
malik sıfatlarının 

birleşmesi. 

4. Müruruzaman. 

5. Düşme kararı. 
a) Alacaklının 
belli olmaması 

halinde. 

devri ve malik ile yeni alacaklı arasındaki hukuki münasebet, 
alacağın devri hakkındaki umumi hükümlere tâbidir. 

Yukarda yazılı alacaklar hakkında 885 nci maddenin 1 ve 
2 nci fıkraları tatbik olunmaz. 

MADDE 924. — ipotek muhtevasının değiştirilebilmesi için 
malik ile alacaklı arasında yapılacak imzaları noterce tasdikli 
yazılı anlaşmanın gemi siciline tescil .edilmesi lâzımdır. Tescil 
hususunda 893 ncü maddenin 1 nci fıkrası hükmü tatbik olunur. 

İpotek üzerinde üçüncü bir şahsın hakkı varsa, tadili için 
onun da muvafakati lâzımdır. 

MADDE 925. — ipotekle temin edilmiş olan alacak yerine 
başkası ikame olunabilir. Bunun için alacaklı ile malik arasın
da yapılacak, imzası noterce tasdikli yazılı anlaşmanın tescili 
şarttır, ipotek üzerinde ha'k sahibi üçüncü şahsın muvafakati 
de lâzımdır. 

Yeni alacağın sahibi, eski ipotekli alacaklı değilse, yukarı-
ki fıkrada yazılı anlaşmaya onun da iştiraki lâzımdır. 

MADDE 926. — Alacağın sona ermesiyle ipotek de düşer. 
Kanundaki istisnalar mahfuzdur, 

MADDE 927. — ipotek, alacaklının ondan feragati ve bu
nun üzerine sicilden kaydın terkini ile düşer. Şu kadar ki; 
ipotek üzerinde hak sahibi kimseler varsa onların da muvafa
kati şarttır-

Malik, ipoteğin dermeyanını daimî olarak imkânsız kılan 
bir defe sahip bulunduğu takdirde alacaklıdan ipotekten fera
gat etmesini istiyebilir. 

Feragat beyanı imzası noterce tasdikli bir senetle olur. 

MADDE 928. — Gemi ipoteğiyle mülkiyetinin aynı şahısta 
birleşmesi halinde ipotek düşer. 

Borçlu gemi malikinden başka bir şahıs olduğu veya alacak 
üzerinde bir rehin veya intifa hakkı mevcut bulunduğu takdir
de ipotek devam eder. Şu kadar ki; gemi maliki alacaklı sıfa-
tiyle geminin paraya çevrilmesini istiyemez ve faiz alacakları 
için de gemi teminat teşkil etmez. 

MADDE 929. — Gemi .sicilinden haksız yere terkin edilmiş 
olan akdî ipoteklerle tescil edilmemiş bulunan kanuni ipotek
ler, alacaklının malike karşı haiz bulunduğu mutalebenin müru
ruzamana uğramasiyle düşerler. 

MADDE 930. — Alacaklının kim olduğu bilinmiyorsa; ipo
teğe mütaallik olmak üzere gemi siciline yapılan son kayıttan 
itibaren ön yıl geçtiği ve alacaklının hakkı bu müddet içinde ma
lik tarafından Borçlar Kanununun 133 ncü maddesi gereğince 
müruruzamanı kesecek tarzda tanınmış olmadığı takdirde ala-
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caklı ilân yolu ile davet olunarak ipoteğin düşmesine karar ve
rilebilir. Vadeli alacaklarda bu müddet, vâde gününün müru
rundan önce cereyana başlamaz. 

Düşme kararının verilmesiyle ipotek sona erer. 
MADDE 931. — Malik, alacaklının alacağını tediye veya 

feshi ihbar hakkını haiz olur ve alacağın tutarı olan parayı, 
geri almak hakkından feragat etmek suretiyle, alacaklı namına 
tevdi ederse, belli olmıyan alacaklı ilân yoliyle davet olunarak 
ipoteğin düşmesine karar verilebilir. Faizler, ancak miktarı si
cile geçirilmiş ise tevdi olunur; düşme kararının verilmesine 
takaddüm eden üç yıldan önceki zamana ait faizler "tevdi edil
mez. 

Borçlar Kanununun tevdi hakkındaki hükümlerine göre da
ha önce hakkını istifa etmiş sayılmadıkça düşme kararının ve
rilmesiyle borç ödenmiş addolunur. 

Alacaklı daha önce tevdi yerine müracaat etmediği takdirde 
tevdi edilen meblâğ üzerindeki hakkı düşme kararının verilme
sinden itibaren on yıl geçmekle sukut eder. Bu halde tevdi eden 
kimse tevdi sırasında geri almak hakkından feragat etmiş olsa 
bile tevdi ettiği meblâğı geri alabilir. 

MADDE 932. — Malik, bir başkasına karşı, alacağın düş
mesi halinde gemi ipoteğini de terkin ettirmeyi taahhüdederse 
terkini istemek hakkının temini için gemi siciline şerh verilebilir. 

MADDE 933. — Geminin maliki olmıyan borçlu, ipotekle 
temin edilmiş olan borcu ödemesi sebebiyle malike veya onun 
hukuki seleflerine rücu hakkını haiz olduğu nispette gemi ipote
ği kendisine intikal eder. 

Borçlu alacağın bir kısmını öderse, gemi ipoteğinin alacaklı 
uhdesinde kalan kısmı borçluya geçenden sıra itibariyle önce 
gelir. 

Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı şahısta birleşmesi, alaca
ğın ödenmesi hükmündedir. 

MADDE 934. — Alacaklı ipotekten vazgeçmek veya diğer 
bir ipoteğe rüçhan hakkı tanınmak suretiyle borçluyu, yukarı-
ki madde gereğince ipotekten hakkını almak imkânından mah
rum bıraktığı nispette borçlu borcundan kurtulur. 

MADDE 935. — Borçlu, ödeme neticesinde ipoteği iktisabe-
der veya aynı sebepten dolayı gemi sicilinin tashihinde m^nfai-
attar bulunursa alacaklıdan sicilin tashihi için lüzumlu vesika
ları kendisine vermesini istiyebilir. 

MADDE 936. — Alacaklıya ödemede bulunan gemi maliki, 
diğer ipotekli gemilerden 'birinin malikine veya onun hukuki 
seleflerine rücu hakkını haiz bulunduğu nispette o malikin ge
misi üzerindeki ipoteğe sahibolur. 928 nci maddenin 2 nci fık
rası gereğince devam eden ipotekle işbu ipotek birlikte ipotek 
teşkil eder. 

b) Paranın tev
dii halinde. 

II - Terkin şerhi. 

III - Geminin ma
liki olmıyan borç
lunun durumu. 
1. Halefiyet. 

2. Borçtan 
kurtulma. 

3. Vesikaları is
temek hakkı. 

D) Birlikte gemi 
ipoteğinde 
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I - Malikin 
halefiyeti. 
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II - Borçlunun 
halefiyeti. 

E) Hususi haller. 
I - Kıymetli evra
ka ait ipotekler. 

II - Yabancı para 
üzerine ipotekler. 

III - Şahit kıymetli 
ipotekler. 

A) Tesisi. 
I - Şartlar. 

II • Tatbik oluna
cak hükümler. 

Kısmen ödeme halinde alacaklı üzerinde kalan ipotek yuka-
rıki fıkra ile 928 nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince malike in
tikal eden ipoteklerden sıra itibariyle önce gelir. 

Alacağın malike devri veya alacaklı ve borçlu sıfatlarının 
malikin şahsında birleşmesi, alacağın malik tarafından öden
mesi hükmündedir. 

Alacaklının hakkını cebrî icra yoliyle ipotekli gemilerden bi
rinden alması halinde birinci fıkranm birinci cümlesi hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 937. — Birlikte gemi ipoteğinde borçlu 933 ncü 
maddedeki halde ipotekli gemilerden yalnız birinin malikine 
veya onun hukuki seleflerine rücu hakkını haiz olursa ancak bu 
gemi üzerindeki ipotek kendisine intikal eder; diğer gemiler 
üzerindekiler düşer. 

MADDE 938. — Hâmiline yazılı bir senetten mütevellit ala
cak hakkında gemi ipoteği tesisi için, malikin sicil memurlu
ğuna beyanda bulunması ve sicile tescil kâfidir. 

Bir poliçeden veya hâmiline yazılı bir senetten yahut ciro su
retiyle devri kabil diğer bir senetten mütevellit alacak için ge
mi ipoteği tesis edilmişse, alacağın devri mezkûr alacakların 
devri hakkındaki hükümlere tâbidir. 

Yukarıki fıkrada yazılı gemi ipoteklerinde alacaklı namına 
bir mümessil tâyin olunabilir; bu mümessil, alacağı sonradan 
iktisabedenlerin leh ve aleyhine gemi ipoteği üzerinde muayyen 
tasarruflarda bulunabileceği gibi ipoteğin paraya çevrilmesi 
için yapılacak takibatta da alacaklıyı temsil eder-

MADDE 939. — Yabancı para ile ödenecek olan borçlar için 
Maliye Vekâletinin izniyle yabancı para üzerine gemi ipoteği 
tesis olunabilir. 

Bu iznin sicile geçirilmesi lâzımdır. 
MADDE 940. — Türk parasiyle ödenecek borçlarda ipotekli 

geminin karşılıyacağı alacak ve tâli borçların miktarı, altın 
veya yabancı para ölçüsü ile tâyin olunabilir. 

Beşinci Aynım 
înşa halindeki gemiler üzerinde ipotek 

MADDE 941. — Gemi ipoteği, tersanede inşa edilmekte olan 
gemi (yapı) üzerinde de tesis olunabilir. 

Omurgası vaz 'olunarak gemi kızaktan indirilinceye kadar 
görünebilecek bir yerine ad veya numara konmak suretiyle ya
pının açık ve daimî bir şekilde tefrik ve temyizi mümkün kılın
dığı andan itibaren ipotek tesisi caizdir. 

On sekiz gros tonilâtodan ufak yapılar üzerinde ipotek tesis 
olunamaz. 

MADDE 942. — Yapı üzerine ipotek tesisi, inşa halindeki 
gemilere mahsus olan sicile kayıt suretiyle olur. 
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Bu ayırımın hususi hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, ya

pı üzerindeki ipotek hakkında 875 nci madde ile 879 ilâ 940 ncı 
maddeler hükümleri; ipotek, mahsus sicile tescil olunduktan 
sonra 869, 872, 873, 874 ve 876 ncı maddeler hükümleri de tatbik 
olunur. 

MADDE 943. — G-emi ipoteği inşa halindeki gemiye, inşaa- B) Şümulü. 
tın her safhasında şâmildir. Gemi ipoteği bundan başka 900 ncü 
maddede yazılı şeylerle, yapı malikinin mülkiyetine girmemiş 
olan kısımlar müstesna, tersanede bulunup inşaatta kullanıla
cak olan ve bu bakımdan işaretlenmiş bulunan kısımlara da şâ
mildir. 900 ncü maddenin ikinci fıkrası hükmü bu halde de tat
bik olunur. 

Gemi ipoteği, sigorta tazminatına ancak malikin yapıyı ay
rıca sigorta ettirmiş olması halinde şâmildir. 

MADDE 944. — Yapı üzerinde tesis olunan gemi ipoteği, C) Derecesi, 
inşaatı tamamlandıktan sonra eski derecesiyle gemi üzerinde 
kalır. 

Altıncı Ayırım 
întifa hakkı 

MADDE 945- — Gemi üzerindeki intifa hakkı, Medeni Ka
nunun gayrimenkuller üzerindeki intifa hakkı hükümlerine tâ
bidir. 

intifa hakkiyle gemi ipotekleri arasındaki münasebetler 
Medeni Kanunun 784 ncü maddesi hükmüne tâbidir. Aynı ta
rihle kaydedilmiş bulunan haklar aynı derecededirler. 895, 896 
ve 929 ncu maddeler hükümleri burada da tatbik olunur. 

İkinci Fasıl 
Donatan ve donatma iştiraki 

MADDE 946. — Donatan, gemisini deniz ticaretinde kulla
nan gemi sahibine denir. 

Kendisinin olmıyan bir gemiyi kendi adına deniz ticaretin
de. bizzat veya kaptan marifetiyle kullanan kimse, üçüncü şa
hıslarla olan münasebetlerinde donatan sayılır. Malik, gemi
nin işletilmesinden dolayı gemi alacaklısı sıfatiyle bir talepte 
bulunan kimseyi, bu işletilme malike karşı haksız ve alacaklı da 
kötü niyet sahibi olmadıkça, hakkını istemekten menedemez. 

MADDE 947. — Donatan, gemi adamlarmdan birinin vazife
sini yaparken işlediği kusur neticesinde üçüncü şahıslara ver
diği zararlardan dolayı mesuldür; şu kadar ki, donatanın yük
le ilgili şahıslara karşı olan mesuliyeti, taşıyanın gemi adamla
rının kusurundan doğan mesuliyeti derecesindedir. 

A) 
I. 

Donatan. 
Tarifi. 

II • Mesuliyeti. 
1. Gemi adamla
rının kusurların

dan dolayı. 



2. Mesuliyetin 
mahiyeti. 

a) Mahdut ayni 
mesuliyet. 

b) Gayrimahdut 
mesuliyet. 

III - Salahiyetli 
mahkeme. 

B) Donatma 
iştiraki. 

I - Tarifi. 

II - Tatbik oluna
cak hükümler. 

III • Kararlar. 

- 1 8 4 -
MADDE 948. — Aşağıdaki hallerde donatan üçüncü şahsın 

alacağından dolayı ancak gemi ve navlun ile mesuldür : 
1. Alacak; kaptanın hususi bir vekâletle değil sırf kajotan 

sıfatiyle haiz olduğu kanuni salâhiyete istinaden yaptığı hukuki 
muamelelerden doğmuş ise; 

2. Alacak; donatan tarafından akdedilmiş olup da ifası 
kaptana düşen bir mukavelenin yerine getirilmemesinden yahut 
noksan veya fena ifasından doğmuş ise; 

3. Alacak; gemi adamlarından birinin kusurundan doğ
muş ise. 

ikinci bentte yazılı hallerde; mukavelenin ifa edilmemesinin 
yahut noksan veya fena ifa edilmesinin gemi adamlarından bi
rinin kusurundan mütevellidolup olmadığına bakılmaz. 

Birinci fıkranın 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı hallerde; 
donatan mukavelenin ifasında bizzat kusurlu olur veya muka
velenin ifasmı ayrıca tekeffül etmiş bulunursa birinci fıkranın 
hükmü tatbik olunmaz. 

MADDE 949. — Donatan, gemi adamlarının hizmet ve iş 
mukavelelerinden doğan alacaklarından yalnız gemi ve navlun 
ile değil şahsan da mesuldür. 

MADDE 950.— Donatan aleyhine, bu sıfatla, her hangi bir 
alacaktan dolayı, şahsan veya yalnız gemi ve navlun ile mesul 
olduğuna bakılmaksızın, geminin bağlama limam mahkemesin
de de dâva açılabilir. 

MADDE 951. — Birden ziyade şahsın müşterek mülkiyet şek
linde malik oldukları bir gemiyi, aralarmda yapmış oldukları 
akit gereğince, cümlesi nam ve hesabına deniz ticaretinde kul
lanmaları halinde donatma iştiraki mevcuttur. 

İştirakin ticaret siciline kaydettirilmesi hakkında 155 ve 158 
nci maddeler tatbik olunur. Şu kadar ki; 155 nci maddenin 2 ve 
5 nci bentlerinin yerine geçmek üzere, ortaklığın donatma işti
raki olduğu ve müşterek donatanların gemi paylarının miktar
ları tescil olunur. 

Geminin mülkiyetinin veya işletme hakkının bir ticaret şir
ketine aidolması halinde, donatma ortaklığına mütaallik hüküm
ler tatbik olunmaz. 

MADDE 952. — Müşterek donatanlar arasındaki hukuki 
münasebet, aralarındaki mukavele hükümlerine tâbidir. Akit
te hüküm olmadıkça aşağıdaki maddeler tatbik olunur. 

MADDE 953. — Donatma iştirakinin işleri müşterek dona
tanların kararı ile görülür. Kararlar ekseriyetle verilir. Reyler 
müşterek donatanların gemideki paylarmm miktarına göre 
hesabolunur. Karar lehinde rey verenlerin, bütün payların, ya
rısından fazlasına sahibolmaları halinde karar için aranılan 
ekseriyet mevcut sayılır. 

Donatma iştiraki mukavelesinin değiştirilmesine mütaallik 
veya bu mukavelenin hükümlerine aykırı yahut donatma işti-



— 185 — 
rakinin maksadına yabancı bulunan kararlar için, müşterek do
natanlarm hepsinin rey birliği lâzımdır. 

MADDE 954. — Donatma iştiraki işlerinin idaresi için ekse
riyet kararı ile bir gemi müdürü tâyin olunabilir. Tâyin edilecek 
gemi müdürü müşterek donatanlardan değilse, rey birliği lâzım
dır. 

Gemi müdürü her zaman ekseriyet karariyle azlolunabilir; 
şu kadar ki; mukavelesi gereğince ücret talebedebilir. 

Gemi müdürünün tâyin ve azli ticaret ve gemi sicillerine 
kaydolunur. 

MADDE 955. — Donatma iştirakinin üçüncü şahıslarla olan 
münasebetlerinde gemi müdürü, bu sıfatla, donatma iştiraki
nin mûtat işleri icaplarından olan bütün muameleleri ve huku
ki tasarrufları yapmaya .salahiyetlidir. Bu salâhiyet; hususiyle 
geminin donatılmasına ve bakımına, taşıma mukavelelerinin ya
pılmasına, geminin, navlunun, donatma masraflarının ve müş
terek avaryadan doğan alacakların sigorta ettirilmesine ve işlerin 
mûtat seyri dolayısiyle dönen paraların kabzına da şâmildir. 

Gemi müdürü bu hudut dâhilinde donatma iştirakini mah
kemede de temsil eder. 

Gemi müdürü kaptanı tâyiu ve azletmeye salahiyetlidir. 
Kaptan yalnız gemi müdürünün talimatına riayetle mükellef 
olup müşterek donatanlardan her hangi birinin vereceği tali
mata uymaya mecbur değildir. 

Gemi müdürü ayrıca hususi bir vekâleti haiz olmadıkça, do
natma iştiraki veya müşterek donatanlardan her hangi biri na
mına kambiyo taahhütlerine girmeye yahut ödünç para alma
ya, gemiyi veya gemi paylarını satmaya, rehnetmeye salahi
yetli değildir. 

MADDE 956. •— Gemi müdürünün bu sıfatla ve kanuni sa
lâhiyeti içinde yapacağı hukuki bir muamele ile, donatma iş
tiraki üçüncü şahıslara karşı hak iktisap ve borç iltizam etmiş 
olur. Muamelede müşterek donatanlarm adlarmm gösterilmiş 
olup olmamasının tesiri yoktur. 

«Gemi müdürünün yaptığı bir hukuki muamele ile donatma 
iştiraki borç iltizam ederse, müşterek donatanlar, muamele biz
zat kendileri tarafından yapılmış gibi (Madde 948) mesul olur
lar. 

MADDE 957. — Gemi müdürünün 955 nci maddede yazılı 
salâhiyetlerinin tahdidi donatma iştiraki tarafından, ancak 
muamelelin yapıldığı anda bu tahdidi bilen üçüncü şahsa karşı 
ileri sürülebilir. 

MADDE 958. — Gemi müdürü, donatma iştirakine karşı, 
salâhiyetlerinin şümulü hususunda iştirakçe konan tahditlere 
riayetle mükelleftir. Kezalik kararlara göre hareket ve karar
ları ifa etmeye mecburdur. 

IV - Gemi müdürü. 
1. Tâyin ve 

azil. 

2. Temsü 
salâhiyeti. 

a) Şümulü. 

b) Hükümleri. 

c) Tahdidi 

3. İdare hakkı. 
a) Şümulü. 
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b) İhtimam 
derecesi. 

4. Hesap işleri. 
a) Defter tutma 

ve bilgi verme 
mükellefiyeti. 

b) Hesap verme 
mükellefiyeti. 

V - Müşterek dona
tanların kâr ve 
zarara iştiraki. 
1. Masraflara 

iştirak. 
•) 

b) Bırakma 
hakk%. 

Birinci fıkra hükmü mahfuz olmak üzere, gemi müdürünün 
iştirake karşı dahi salâhiyetinin şümulü 955 nci madde hükmü
ne tâbidir. Şu kadar ki; fevkalâde tamirler yahut kaptanın tâ
yin veya azli bahis mevzuu olduğu takdirde önceden donatma 
iştirakinin kararını alması lâzımdır. 

MADDE 959. — Gemi müdürü, donatma iştirakinin işlerini 
tedbirli bir donatan gibi özenerek yapmaya mecburdur. 

MADDE 960. — Gemi müdürü, idare ettiği donatma iştira
ki işlerine dair ayrı defter tutmak ve ispata yarar vesikaları 
saklamakla mükelleftir. Müdür, müşterek donatanlardan her 
birine talebi halinde, donatma iştirakine, hususiyle gemiye, yol
culuğa ve geminin donatılmasına taallûk eden bütün muamele
ler hakkmda malûmat vermeye ve donatma iştirakine ait def
terleri, mektupları ve sair kâğıtları göstermeye her zaman mec
burdur. 

MADDE 961. — Gemi müdürü her zaman, donatma iştira
kinin kararı üzerine, iştirake hesap vermeye mecburdur. Gemi 
müdürünün verdiği hesabm ekseriyet tarafından kabul edil
mesi ve gördüğü işlerin tasvibolunması diğerlerinin itiraz hak
larını düşürmez. 

MADDE 962. — Müşterek donatanlardan herbiri, donatma 
iştiraki masraflarma, hususiyle geminin donatılması ve tamiri 
masraflarına, gemideki payları nispetinde iştirake mecburdur. 

Müşterek donatanlardan biri kendine düşen masraf payını 
ödemekte temerrüde düşer ve bu para diğer müşterek donatan
lar tarafından Onun hesabına avans olarak verilirse, mütemer-
rit ortak avansların verildiği andan itibaren onlara temerrüt 
faizi ödemekle mükellef olur. Verilen avans neticesinde, müşte
rek donatanlar için mütemerridin gemi payı üzerinde sigortaya 
mevzu olabilecek bir menfaat doğar. Bu menfaatin sigorta etti
rilmesi halinde, sigorta masraflarını temerrüde düşmüş olan 
ortak çeker. 

MADDE 963. — Yeni bir yolculuğa veya bir yolculuk sonun
da gemiyi tamir etmeye yahut donatma iştirakinin yalnız gemi 
ve navlunla mesul olduğu bir alacağın ödenmesine karar veri
lirse karara iştirak etmiyen müşterek donatanlardan her biri, 
her hangi bir karşılık istemeksizin iştirak payını bırakmak su
retiyle kararı yerine getirmek için gereken ödemelerde bulun
maktan kurtulabilir. 

Bu hakkını kullanmak istiyen müşterek donatan; kararın 
verildiği tarihten, eğer karar verilirken kendisi veya temsilcisi 
hazır bulunmadı ise, kararın bildirilmesinden itibaren üç gün 
içinde noter marifetiyle müşterek donatanlara veya gemi mü
dürüne ihbarda bulunmaya mecburdur. 

Bırakılan iştirak payı, öteki müşterek donatanlara iştirak 
payları nispetinde geçer. 
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MADDE 964. — Kâr ve zarar müşterek donatanlara gemi

deki paylarına göre dağıtılır. 
Kâr ve zararın hesabı ve kârın dağıtılması takvim yılı so

nunda yapılır. 
MADDE 965. — Müşterek donatanlardan her biri iştirak 

payını dilediği anda ötekilerin muvafakati olmaksızın tamamen 
veya kısmen başkasına temlik edebilir. Temlik için gemi sicili
ne tescil şarttır. 

İştirak payının temliki neticesinde gemi Türk ^Bayrağını 
çekme hakkını kaybedecekse, temlik yalnız bütün müşterek do
natanların muvafakatiyle hüküm ifade eder. 

İştirak payının temliki, gemi üzerindeki müşterek mülkiyet 
hissesinin temlik ve sicile tescili ile olur. 

İştirak payının rehnedilmesi imzası noterce tasdikli bir mu
kavelenin yapılması ve rehnin gemi siciline tescili ile olur. Sa
dece gemi payının ipotek edilmesi hakkındaki hükümler mah
fuzdur. 

MADDE 966. — İştirak payım temlik eden müşterek dona
tan; iktisabedenle birlikte temliki diğer donatanlara veya ge
mi müdürüne bildirmedikçe, donatanlarla olan münasebetlerin
de müşterek donatan sayılır ve bu ihbardan önce doğan bütün 
borçlardan dolayı diğer donatanlara karşı, müşterek donatan 
sıfatiyle mesul kalır. Bununla beraber iktisabeden dahi iktisap 
anından itibaren, diğer donatanlarla olan münasebetlerinde 
müşterek donatan sıfatiyle mesuldür. 

Donatma iştiraki mukavelesi hükümleri, verilen kararlar ve 
girişilmiş muameleler, temlik edeni ne nispette bağlamakta 
idiyse iktisabedeni de o nispette bağlar. İktisabedenin tekeffül 
bakımından temlik edene karşı haiz olduğu hakları mahfuz kal
mak şartiyle diğer donatanlar, temlik edenin, müşterek donatan 
sıfatiyle, temlik edilen payına mütaallik olmak üzere, uhdesine 
düşen bütün borçları, iktisabedene karşı da takas edebilirler. 

Yukarıki fıkra hükümleri, bir iştirak payının cebrî icra yolu 
ile satılması halinde de tatbik olunur. 

İştirak payı üzerinde tesis olunan rehin hakkında Medeni 
Kanunun teslimi meşrut şekilde rehne ait hükümleri kıyas yolu 
ile tatbik olunur. 

MADDE 967. — Müşterek donatanların değişmesi iştirakin 
devamına tesir etmez. 

Müşterek donatanlardan birinin ölümü veya iflâsı, donatma 
iştirakinin infisahını mucibolmaz. 

Müşterek donatanlardan hiçbiri iştirakten çıkarılamaz. 
MADDE 968. — Donatma iştiraki ekseriyet karariyle fesho-

lunabilir. Geminin temliki hakkındaki karar dahi bu hükümdedir. 
Donatma iştirakinin feshi yahut geminin temliki kararlaştırıl-

mışsa, gemi açık artırma ile satılır ve iştirak tasfiye olunur. 
Geminin tamir kabul etmez veya tamire değmez bir halde bulun
duğu mahkeme karariyle tesbit olunmadıkça satış, ancak gemi 

Kâr ve zarara 
iştirak. 

VI - İştirak payı
nın temliki ve 

terhini, 
1. Şartlan. 

S. Hükümleri. 

VII - Donatma iş
tirakinin infisahı. 
1. İnfisahı mu-

cibolmıyan 
hususlar. 

2. İnfisah 
sebepleri. 
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VIII - Müşterek do
natanların üçüncü 

şahıslara karşı 
mesuliyeti. 

1. Şümulü. 

2. Salahiyetli 
mahkeme. 

IX - Yapı ortaklığı. 

bağlama limanında veya diğer bir Türk limanında bulunup da 
ifası ile mükellef bulunduğu bir navlun mukavelesiyle henüz 
bağlı bulunmadığı bir sırada yapılabilir. Müşterek donatanların 
hepsinin muvafakatiyle satış şekil ve şartları değiştirilebilir. 

Satış şekil ve şartları veya tasfiye memuru tâyini hususların
da müşterek donatanların uzlaşamamaları veya feshe mahkemece 
karar verilmiş olması halinde mahkeme gemiyi satmak ve iştira
ki tasfiye etmek üzere bir tasfiye memuru tâyin eder. Bu me
murun hakları ve vazife ve mesuliyetleri hakkında kollektif şir
ket tasfiye memurlarma ait hükümler kıyas yoliyle tatbik olunur. 

Ortaklardan her biri haklı sebebe dayanarak iştirakten çık
masına müsaade edilmesini bu mümkün olmadığı takdirde işti
rakin feshini istiyebilir. Mahkeme haklı sebebi sabit görürse 
davacının iştirak payına bilirkişinin biçeceği değerin diğer or
taklar tarafından ödenip bu payın devralınması için onlara uy
gun bir mehil verir. Diğer ortakların davacının payını kendi 
iştirak payları nispetinde devralmaları asıldır. Verilen mehil 
içinde para ödenip pay devralmmadığı takdirde mahkeme işti
rakin feshine karar verir. Ortağın durumunu, iştirakte kalması 
afaki iyiniyet esasları gereğince kendisinden beklenilemiyecek 
derecede ağırlaştırmış olan hâdiseler haklı sebep sayılır. Yalnız 
çıkmak istiyen ortağın şahsını ilgilendiren ve diğerlerinden bi
ri için akde aykırı bir hareket teşkil etmiyen hâdiseler haklı 
sebebolarak kabul edilemez. Bu fıkra hükümlerinin ortaklar 
aleyhine değiştirilmesi neticesini doğuran akit şartları hüküm
süzdür. 

Donatma iştiraki hakkında iflâsın açılmasiyle de iştirak sona 
erer. 

MADDE 969. — Müşterek donatanlar, bu sıfatla, şahsan 
mesul oldukları hallerde, üçüncü şahıslara karşı ancak sahip 
bulundukları iştirak payları nispetinde mesuldürler. 

îştirak payının temliki halinde, temlik ile 966 ncı maddede 
yazılı ihbar arasında geçen zaman içinde bu pay yüzünden doğ
muş olan şahsi borçlardan dolayı temlik eden ve iktisabeden 
mesuldürler. 

MADDE 970. — Müşterek donatanlar aleyhine, bu sıfatla, 
her hangi bir alacaktan dolayı, müşterek donatanlardan biri 
veya bir üçüncü şahıs tarafından geminin 'bağlama limanı mah
kemesinde dâva açılabilir. 

Dâvanın müşterek donatanlardan bir veya birkaçına karşı 
açılmış olması halinde de aynı hüküm tatbik olunur. 

MADDE 971. — îki veya daha fazla kimsenin beraberce de
niz ticaretinde kullanmak üzere müştereken bir gemi inşa et
tirmek için 'birleşmeleri halinde 952, 953, 962, 967 nci madde
lerle 969 ncu maddenin birinci fıkrası hükümleri ve geminin 
inşası tamamlanıp da tersane sahibi tarafından teslimi anından 
itibaren de fazla olarak 965, 966, 968 nci maddelerle 969 ncu 
maddenin 2 nci fıkrası hükümleri tatbik olunur. 962 nci mad
de hükmü inşaat masraflarına da şâmildir. 
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Geminin inşaatı tamamlanmadan da bir gemi müdürü tâ

yin edilebilir. Bu takdirde gemi müdürü, tâyin edilir edilmez, 
ilerideki donatma iştiraki işleri 'bakımından gemi müdürünün 
haiz olduğu bak ve vazifelere sabibolur. 

Üçüncü Fasıl 
Kaptan 

MADDE 972. — Kaptan, bütün işlerinde hususiyle ifası 
kendine düşen mukavelelerin yerine getirilmesinde tedbirli bir 
kaptan gibi hareket etmeye mecburdur. İşlediği kusurlardan, 
hususiyle bu fasılla ilerdeki fasıllarda ve diğer kanunlarda ya
zılı vazifelerini yapmamasından doğacak zararlardan mesuldür. 

MADDE 973. — Kaptan, donatandan başka, taşıtana, yük-
letene, gönderilene, yolcuya, gemi adamlarına, alacağı 988 nci 
maddeye giren bir kredi muamelesinden doğan gemi alacaklı
sına, hususiyle deniz ödüncü verene karşı da mesuldür. 

Donatanın emrine uymuş olması; kaptanı, yukarda sayılan 
diğer kimselere karşı olan mesuliyetinden kurtaramaz. Duru
mu bilerek 'böyle emir veren donatan da şahsan mesul olur. 

MADDE 974. — Kaptan; yola çıkmadan, geminin 817 nci 
maddede yazılı bakımlardan denize ve yola elverişli olmasına ve 
gemiye, gemi adamlarına ve yüke ait vesikaların gemide bulun
masına dikkat etmeye mecburdur. 

MADDE 975. — Kaptan; yükleme ve boşaltma aletlerinin 
maksada elverişli bir halde bulunmasına ve istif işleri hususi 
istifçiler tarafından görülse bile, istifin denizcilikte cari olan 
usul ve örflere uygun bir tarzda yapılmasına dikkat etmeye mec
burdur. 

Kaptan; denizcilik örf ve usullerince geminin aşırı derece 
de yüklü olmamasına, lüzumlu safranın yerinde olmasına ve 
ambarların akit uyarınca taşınacak olan malların kabulüne, 
taşınmasına ve korunmasına elverişli ve tertibatlı bir halde bu
lunmasına dikkate mecburdur. 

MADDE 976. — Kaptan; yabancı memlekette iken o mem
leketin mevzuatına, hususiyle polis ve gümrük nizamlarına ria
yetle ve bunlara aykırı hareketlerinden çıkan zararları tazmin 
ile mükelleftir. 

Kezalik gemisine harb kaçağı olduğunu bildiği veya bilmesi 
lâzımgelen malı yüklemesi yüzünden çıkan zararı da tazmin ile 
mükelleftir. 

MADDE 977. — Gemi kalkmaya hazır olunca kaptan ilk el
verişli fırsatta yola çıkmaya mecburdur. 

Kaptan, hastalık veya diğer bir sebepten dolayı gemiyi idare 

A) Mesuliyeti. 
I - İhtimam. 

II • Kaptanın ken
dilerine karşı me

sul olduğu 
kimseler. 

B) Vazifeleri. 
I - Gemiyi yola 
elverişli hale 

koyma vazifesi. 
1. Yota 

elverişlilik. 

2. Yükleme ve 
boşaltmaya 
elverişlilik. 

II - Yabancı mev
zuata riayet 

vazifesi. 

III - Yola çıkma 
vazifesi. 



7T - Gemide hazır 
bulunma mükel

lefiyeti 

V - Gemi meclisi. 

Tl • Gemi jurnali. 
1. Tutma mükel* 

lefiyeti. 

2. Muhtevası. 
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edemiyecek bir halde bulunsa dahi geminin kalkmasını veya yol
culuğun devamını işi bozacak surette geciktiremez; bilâkis, ha
lin icabına göre donatandan emir almak mümkünse, vakit geçir
meden donatana mânileri bildirip emir gelinceye kadar lüzumlu 
tedbirleri almaya halin icabına göre bu mümkün değilse yerine 
başka kaptan koymaya mecburdur. Bu kaptanı seçmekte kusu
ru görülmedikçe kendine vekâlet eden kaptanın fiillerinden do
layı mesul tutulamaz. 

MADDE 978. — Yükleme başladıktan boşaltma bitinceye 
kadar âcil sebepler olmadıkça kaptan, ikinci kaptanla birlikte 
aynı zamanda gemiden-ayrılamazlar; âcil bir sebeple kaptan ve 
ikinci kaptan .gemiden ayrılmaya mecbur kalırlarsa kaptan, ay
rılmadan önce zabitler ve tayfalar arasından işini başarabile
cek birini vekil olarak yerine koymaya mecburdur. 

Gemi emin olmıyan bir liman veya sahilde bulunduğu za
man, aynı hüküm yükleme başlamazdan önce ve boşaltma bittik
ten sonra dahi tatbik olunur. 

Görünür bir tehlike halinde veya gemi denizde iken âcil za
ruret olmadıkça kaptan gemide hazır bulunmak mecburiyetin
dedir. 

MADDE 979. — Kaptan; tehlike karşısında gemi zâbitleriy-
le müşavereye lüzum görse bile verilen kararla bağlı olmayıp 
alacağı tedbirlerden daima bizzat mesul olur. 

MADDE 980. — Her gemide (gemi jurnali) denilen bir def
ter tutulur. Bu deftere her yolculukta yük veya safranın yük
lenmesi başlandığı andan itibaren geçecek bellibaşlı hâdiseler 
yazılır. 

Gemi jurnali kaptanın nezareti altında ikinci kaptan tara
fından ve bunun mazereti halinde bizzat kaptan yahut nezare
ti altında olmak şartiyle münasip bir gemi adamı tarafından 
tutulur. 

Bir liman içinde yolculuk eden küçük gemilerde jurnal tut
mak mükellefiyeti yoktur. 

MADDE 981. — Gemi jurnalına günü gününe şunlar yazı
lır : 

1. Hava ve rüzgârın hali; 
2. Geminin takibettiği rota ve katettiği mesafeler; 
3. Geminin bulunduğu tul ve arz dairesi; 
4. Sintinelerdeki su yüksekliği. 
Bundan başka şunlar da jurnala yazılır : 
1. îskandil edilen su derinliği; 
2. Kılavuz alınması ve kılavuzun gemiye girdiği ve ayrıl

dığı saatler; 
3. Gemi adamları arasmdaki değişiklikler; 
4. Gemi meclisince verilen kararlar; 
5. Gemi veya yükünün uğradığı bütün kazalar ve bunların 

tafsilâtı. 
Gemide işlenen suçlar ve verilen disiplin cezalariyle gemide-
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ki doğum ve Ölüm vakaları dahi jurnala yazılır. Nüfus Sicil Ka
nununun hükümleri mahfuzdur. 

Mâni olmadıkça kayıtlar her gün yapılır. 
Gemi jurnali kaptan ve ikinci kaptan tarafnidan imzalanır. 
MADDE 982. — Kaptan, yolculuk esnasında vukubulacak 

bütün kazaları, bunlar ister gemi veya yükün ziyamı yahut 
hasara uğramasını, ister geminin bir barınma limanına girme
sini veyahut her hangi başka bir zararı intacetmiş olsun, gemi 
adamlarının tamamı yahut içlerinden bir kısmının iştirakiyle 
mahkemeye tesbit ettirmeye mecburdur. 

Bu tesbit, vakit kaybetmeden, aşağıda yazılı yerlerde yap
tırılır : 

1. Varma limanında ve eğer varma limanı birden çok ise 
kazadan sonra varılacak ilk limanda; 

2. Gemi tamir edildiği veya yük boşaldığı takdirde barın
ma limanında; 

3. Yolculuk, geminin batması yüzünden veya diğer bir se
bepten varma limanına ulaşmadan biter ise kaptanın veya ona 
vekâlet eden kimsenin uğradığı ilk münasip yerde. 

Kaptan ölür veya tesbit yaptıramıyacak bir halde bulunur
sa gemide kaptandan sonra en yüksek rütbeli zabit bunu yap
tırmaya mezun ve mecburdur. 

Denizde can ve mal koruma hakkındaki Kanun hükmü mah
fuzdur. 

MADDE 983. — Yolculuğun önemli hâdiseleri, hususiyle ka
zalar ve zararm önüne geçilmesi veya azaltılması için alman 
tedbirler tam ve vazıh olarak mahkemece tesbit olunur. 

MADDE 984. — Tesbit için kaptan, bütün gemi adamları
nın ad ve soyadlarmı ihtiva eden bir cetvel ve gemi jurnaliyle 
birlikte 982 nci maddede yazılı yerdeki mahkemeye müracaat 
eder. 

Müracaat üzerine mahkeme tesbit için mümkün olduğu ka
dar yakın bir gün tâyin ve münasip bir tarzda ilân eder. Şu ka
dar ki, ilân mahzurlu bir gecikmeyi mucibolacaksa bundan vaz
geçebilir. 

Gemi veya yükle ilgili şahıslar ve kaza ile her hangi bir su
rette ilgili olanlar, bizzat mahkemede bulunabilecekleri gibi, bir 
vekil de bulundurabilirler. 

Kaptan gemi jurnalin a istinaden izahlarda bulunur. Gemi 
jurnali mahkemeye getirilemiyorsa veya tutulması mecburi de
ğilse bu hallerin sebepleri bildirilmelidir. 

Hâkim lüzum görürse gemi adamlarından gelmemiş olanları 
da dinliyebilir; işin iyi anlaşılması için kaptan ve diğer gemi 
adamlarına istediğini sorabilir. 

Kaptan ve diğer gemi adamlarına doğru söylemeleri lüzu
mu ihtar olunur. 

VII - Deniz raporu. 
1. Tesbit ettirme 

mükellefiyeti* 

$. Tesbit edilecek 
hususlar. 

3. Muhakeme 
usulü. 
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4. Zaptın aslının 

saklanması. 

C) Kanundan 
doğan temsil 

salâhiyeti. 
I - Donatanın tem

silcisi sıf atiyle. 
1. Şümulü. 

a) Gemi bağlama 
limamnda bulun

duğu zaman. 

b) Gemi bağlama 
limanı dışında 

bulunduğu zamana 

JS. Hususi haller. 
a) Kredi 

muameleleri. 

b) Donatanın 
şahsi mesuliyetini 

doğuran 
muameleler. 

c) Gemi satışı. 

MADDE 985. — Zaptın aslı mahkemede saklanır, ilgililer
den istiyenlere tasdikli sureti verilir. 

MADDE 986. — Gemi henüz bağlama limanında bulunduğu 
sırada kaptanın yapmış olduğu hukuki muameleler donatanı il
zam etmez; meğer ki, kaptan ayrıca verilmiş hususi salâhiyete 
istinaden hareket etmiş veya borç başka hususi bir kanuni se
bepten ileri gelmiş olsun. 

Kaptan bağlama limanında dahi olsa tayfa tutabilir. 

MADDE 987. — Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu 
sırada kaptan bu sıfatla; geminin donatılmasına, yakıt ve ku
manyasına, gemi adamlarına, geminin iyi halde muhafaza edil
mesine ve umumi olarak yolculuğun selâmetle icrasına mütaal-
lik her türlü muamele ve tasarrufları üçüncü şahıslarla dona
tan namına yapmaya salahiyetlidir. 

Taşıma mukaveleleri yapmak ve kendi vazifeleri çerçevesine 
dâhil hususlarda dâva açmak da kaptanın salâhiyetleri cümle-
sindendir. 

MADDE 988. — Kaptan, ödünç para veya veresiye mal al
maya ve bu gibi kredi muamelelerine girişmeye, ancak gemiyi 
muhafaza etmek veya yolculuğu yapmak için zaruret halinde ve 
bu zaruretle ölçülü derecede salahiyetlidir. Kaptan ancak yol
culuğun icrası için zaruret halinde ve yalnız bu zaruretle ölçülü 
derecede deniz ödüncü alabilir. 

Muamelenin muteber sayılması, paranın hakikaten sarf edil
miş olup olmamasına veya kaptanın seçtiği kredi şeklinde isa
bet bulunup bulunmamasına yahut kaptanın emrinde para mev-
cudolup olmamasına bağlı değildir; meğer ki, üçüncü şahıs kö
tü niyet sahibi olsun. 

MADDE 989. — Kaptanın muamelelerinden ve bilhassa 
kambiyo taahhütlerinden dolayı donatanın şahsan mesul tutul
ması kaptana donatan tarafından açık bir temsil salâhiyeti ve
rilmiş olmasına bağlıdır (Madde 948, Ek. 1, Bent 1). Kaptan 
açıkça verilmiş bir temsil salâhiyetini haiz olmadıkça, donatan 
tarafından onun hareket tarzına ait talimatlar veya işe ait emir
ler verilmiş olması kaptanın yapmış olduğu muamelelerden do
layı üçüncü şahıslara karşı donatanın şahsan mesul tutulması
na sebep teşkil etmez. 

MADDE 990. —Geminin bulunduğu yerin mahkemesi bilir
kişi dinliyerek ve varsa Türk Konsolosunun mütalâasını alarak 
satışta katî zaruret bulunduğuna karar vermedikçe kaptan ge
miyi satamaz. 

Geminin bulunduğu yerde mahkeme veya tahkikat yapabi
lecek başka bir makam yoksa kaptan hareketini haklı göstere-
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eek bilirkişi raporu almak, buna da imkân yoksa başka deliller 
toplamak mecburiyetindedir. 

Satış açık artırma ile yapılır. 
MADDE 991. — Kaptanın kanundan doğan temsil salâhiyet

lerini tahdidetmiş olan donatan, kaptanın tahditlere riayetsizli
ğini yalnız bunları bilen kimselere karşı ileri sürebilir. 

MADDE 992. — Vekâleti olmadan donatan hesabına kendi 
parasından avans veren veya şahsan borçlanan kaptan donatan
dan tazminat isterken üçüncü şahıs hükmündedir. 

MADDE 993. — Kaptanın bu sıfatla ve kanuni salâhiyetleri 
çerçevesi içinde, donatan adına hareket ettiğini bildirerek veya 
bildirmiyerek, yaptığı hukuki muamelelerle donatan üçüncü 
kişilere karşı hak iktisabeylediği gibi gemi ve navlun ile mesul 
de olur. 

İfasını tekeffül etmedikçe veya kanuni salâhiyetleri çerçeve
sini aşmadıkça kaptan bu gibi muamelelerden şahsan mesul ol
maz; şu kadar ki; kaptanın 972 ve 973 ncü maddelerde yazılı me
suliyetleri mahfuzdur. 

MADDE 994. — Kaptamn salâhiyetleri donatan tarafından 
tahdidedilmiş olmadıkça kaptanın haiz olduğu salâhiyetleri şü
mulüne mütaallik 986 - 990 ncı maddeler hükümleri kaptanın do
natan ile olan münasebetlerinde de tatbik olunur. 

Kaptan; geminin durumundan, yolculuk hâdiselerinden, yap
tığı sözleşmelerden, açılan dâvalardan donatana muntazam bir 
tarzda haber vermekle mükellef olduğu gibi hal ve zaman el
verdikçe bütün önemli işlerde ve hususiyle 988 ve 990 ncı madde
lerde yazılı hallerde, yolculuğun değiştirilmesi veya kesilmesi 
zaruretinde ve fevkalâde tamirler veya alımlarda donatandan 
talimat istemiye mecburdur. 

Kaptan fevkalâde tamirleri ve alımları, elinde donatana ait 
kâfi para bulunsa bile, ancak zaruret halinde yapabilir. 

Kaptan; bir ihtiyacı giderecek parayı deniz ödüncü almadan 
veya vazgeçilebilecek gemi teferruatı ve kumanyasını satmadan 
elde edemiyeceği hallerde, donatana en az zarar verecek tedbir
leri almakla mükelleftir. 

Kaptan geminin bağlama limanına dönüşünde ve her isteyi
şinde donatana hesap vermeye mecburdur. 

MADDE 995. — Yükle ilgili olanların menfaatlerini korumak 
için kaptan yolculuğun devammca mümkün olduğu kadar yüke 
bakmakla mükelleftir. 

Bir ziyam önüne geçilmesi veya azaltılması için hususi ted
birler almmaya lüzum görüldüğünde kaptan, yükle ilgili olan
ların temsilcisi sıfatiyle menfaatlerini korumaya ve kabil ol
dukça talimatlarını alarak mümkün mertebe tatbika mecburdur; 
bunlara imkân bulunmazsa kaptan takdirine göre hareket eder 
ve umumi olarak yükle ilgili olanlara hâdiselerden ve alman 
tedbirlerden gecikmeksizin haber verir, 

3. Temsil salâ
hiyetinin tahdidi. 

4. Kaptanın ver
diği avanslar. 

5. Hükümleri. 
a) Üçüncü şa

hıslara karşı. 

b) Donatana 
karşı. 

II - Yükle ilgili 
olanların temsilci

si sıfatiyle. 
1. Umumi olarak. 
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Bu gibi hallerde kaptan, yükü tamamen veya kısmen boşalt
maya ve yükün bozulmasından veya sair sebeplerden ileri gele
bilecek büyük bir zararın başka surette önüne geçilemiyeceği 
hallerde, satmaya yahut yükün muhafazası ve daha ileri götü
rülmesi için lüzumlu paraları elde etmek maksadiyle deniz ödün
cü almaya ve yük alıkonmuş veya müsadere edilmiş yahut baş
ka bir suretle elinden çıkmışsa onu geri almak için adlî ve idari 
makamlara veya fertlere karşı her türlü taleplerde bulunmaya 
ve her türlü dâvaları açmaya dahi salahiyetlidir. 

2. Hususi haller. MADDE 996. — Yolculuğun ilk rotadan devamına umulmıyan 
a) Yolculuğun bir hal mâni olursa kaptan, halin icabına ve imkân nispetinde 
devamına engel tatbikine mecbur olduğu talimata göre yolculuğa ya başka bir 

olan hal. rotada devam etmeye yahut bunu kısa veya uzun bir müddet 
için kesmeye veyahut kalkma limanına dönmeye salahiyetlidir. 

Taşıma mukavelesinin hükümden düşmesi halinde kaptan 
1086 ncı madde gereğince muamele yapar. 

b) Yükle ilgili MADDE 997. — Kaptan, yükle ilgili olanların şahsi mesuli-
olanlann şahsi yetlerini doğuracak muameleleri 995 nci maddedeki hallerde bile, 

mesuliyetini doğu- ancak hususi bir salâhiyetle yapabilir. 
ran muameleler. 
3. Yük üzerinde MADDE 998. — Kaptan, 995 nci maddede yazılı hallerden 

tasarruflar. başkasında yolculuğun devamı için zaruri olmadıkça yükü kar-
a) Umumi olarak, şılık göstererek deniz ödüncü almaya yahut yükün bir kısmını 

satmaya yahut başka suretle yük üzerinde tasarrufta bulunma
ya salahiyetli değildir. 

b) Mü§terek MADDE 999. — Para ihtiyacı müşterek avaryadan ileri 
avarya halinde, gelmiş olup da kaptan bunu gidermek için çeşitli tedbirler kar

şısında bulunursa bunlardan ilgililere en az zarar verecek olanı 
seçmeye mecburdur. 

MADDE 1000. — Müşterek avarya yoksa kaptan, yükü kar
şılık göstererek deniz ödüncü almaya yahut bir kısmı üzerinde 
satış veya başka suretle tasarruf etmeye ancak para ihtiyacı
nın başka suretle giderilememesi veya diğer tedbirin alınması
nın donatan için fahiş bir zararı mucibolması halinde salahiyet
lidir. 

Kaptan bu hallerde bile 1160 ncı maddenin 1 nci fıkrası ge
reğince yükü ancak gemi ve navlunu ile birlikte karşılık gös
tererek deniz ödüncü alabilir. 

Deniz ödüncü donatan için fahiş bir zararı mucibolmadıkça 
kaptan, satış yerine deniz ödüncü almak yoluna gider. 

MADDE 1001. — Yukarıki maddede yazılı hallerde yük kar
şılık gösterilerek deniz ödüncü alınması yahut yükün bir kıs
mı üzerinde satış veya başka bir suretle tasarruf edilmesi, 988 
nci madde ile 1235 nci maddenin 6 ncı bendi hükümlerine uy
gun ve donatan hesabına yapılmış bir kredi muamelesi sayılır. 

Donatanın vereceği tazminat hakkında 1112 nci madde hük
mü tatbik olunur. Mallar üzerinde satış suretiyle yapılan ta-

c) Müşterek 
avarya olmıyan 

hallerde. 

d) 3Iüşterek 
hüküm. 
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sarruf halinde safi satış tutarı 1112 nci maddede yazılı değeri 
geçerse onun yerine safi satış tutarı kaim olur. 

MADDE 1002. — Kaptanın, 995, 998, 999 ve 1000 nci madde- 4. Muamelelerin 
ler gereğince yaptığı hukuki muamelelerin muteber sayılması muteber sayılması. 
için 988 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü tatbik olunur. 

MADDE 1003. — Kaptan; taşıtandan, yükletenden veya gön
derilenden ikramiye, bahşiş, pey ve sair mükâfat ve tazminat 
gibi her ne nam ile olursa olsun navlundan başka aklığı bütün 
paraları da donatanın matlubuna kaydetmeye mecburdur. 

D) Şahsi mu
ameleleri. 

I - Navlundan baş
ka alınan paranın 
teslim mecburiyeti. 

MADDE 1004. — Kaptan, donatanın muvafakati olmaksızın II-Kendi hesabt-
kendi hesabına eşya yükletemez. Bu yasağa aykırı hareket na gemiye eşya 
ederse donatanın bu yüzden uğramış olduğu daha fazla zararı yükleme yasağı. 
tazmin ettirmek hakkı mahfuz kalmak şartiyle, bu gibi yol
culuklarda mümasil eşya için, yükleme yerinde ve zamanında 
yerilmesi mûtadolan navlunun en yükseğini vermeye mecbur
dur. 

MADDE 1005. — Aksi kararlaştırılmış olsa bile donatan ta- E) Hizmet söz-
rafından kaptana her zaman yol verilebilir. Kaptanın tazmi- Üşmesinin sonu. 
nat hakları mahfuzdur. I - Yol verme. 

1. Umumi olarak. 

2. Tazminat 
hakları. 

a) Şahsi 
ehliyetsizlik. 

b) Mücbir sebep
ler ve olağanüstü 

haller. 

MADDE 1006. — îşe yaramadığından veya vazifesini yapa
madığından dolayı kaptana yol verilmişse, kararlaştırılmış 
olan diğer bütün menfaatler de dâhil olduğu halde işten çıka
rıldığı güne kadar hak etmiş olduğu ücretler kendisine verilir. 

MADDE 1007. — Muayyen bir yolculuk için hizmete alın
mış olan kaptan; lıarb, ambargo, abluka, ithalât veya ihracat 
yasağı yahut gemi veya yüke mütaallik umulmıyan başka bir 
hal yüzünden yolculuğa başlanamamasından veya başlanmış 
iken devam edilememesinden dolayı vazifesinden çıkarılmışsa, 
kararlaştırılmış olan diğer bütün menfaatler de dâhil olduğu 
halde çıkarıldığı güne kadar hak etmiş olduğu ücreti alır. Mu
ayyen olmıyan bir müddet için hizmete alınıp muayyen bir yol
culuğa başladıktan sonra yukardaki sebeplerden dolayı yol ve
rilmiş kaptan hakkında da aynı hüküm tatbik olunur. 

Bu hallerde kaptana yol verilmesi yolculuk sırasında ol
muşsa kaptan ayraca hizmete alındığı limana parasız götürül
mesini veya bunun tutarı olan tazminatın verilmesini istiyebilir. 

Bu kanuna göre parasız seyahat hakkı, yolculuktaki geçim. 
masraflariyle kaptanın zatî eşyasının taşınmasına da şâmildir. 

MADDE 1008. — Muayyen olmıyan müddet için hizmete c) Diğer hallerde, 
alınıp da muayyen bir yolculuğa başladıktan sonra 1006 nci ve 
1007 nci maddelerde yazılı sebeplerden başka bir sebeple işten 
çıkarılan kaptan, 1007 nci madde hükmü gereğince alacağı pa
ralardan başka Avrupa 'limanında çıkarılmışsa iki ve Avrupa 
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d) Götürü ücre
te göre tazmi
natın tâyini. 

e) Dönü§ 
yolculuğu. 

3. Çekilme. 

Müşterek do
natan olan 

kaptan. 

II - Hastalık. 
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dışı bir limanda çıkarılmışsa dört aylık ücretini de tazminat 
olarak alır. Ancak, alacağı tazminat yolculuğu bitirmesi ha
linde hak edeceği miktarı geçemez. 

MADDE 1009. — Ücret zaman itibariyle olmayıp da bütün 
yolculuk için götürü olarak tesbit edilmişse 1006, 1007 ve 1008 
nci maddelerdeki hallerde kaptana verilecek ücret miktarı, yap
tığı hizmete ve eğer yola çıkmışsa geçirdiği yolculuk safhasının 
bütün yolculuk derecesine olan nispetine göre tâyin olunur. 

1008 nci maddede yazılı iki veya dört aylık miktarındaki taz
minatın hesabında; yolculuğun vasati devam müddeti esas tu
tulur. 

Bu müddetin tâyininde, yükleme ve boşaltma için gerekli za
man ile geminin durumu ve vasfı göz önünde tutulur. 

MADDE 1010. — (xidiş geliş veya muayyen olmıyan bir za
man için hizmete alman kaptan, dönüş yolculuğu geminin bağla
ma limanında bitmezse, hizmete alındığı limana kadar parasız 
götürülmesini ve ayrıca tam ücret veya bunun tutarı tazminatın 
verilmesini istiyebilir. 

MADDE 1011. — Muayyen olmıyan bir zaman için hizmete 
alman kaptan; bir yolculuğa başlamış olduğu takdirde geminin 
bağlama limanına veya başka bir Türk limanına dönüp boşalma
sına kadar vazifesine devam etmeye mecburdur. 

Bununla beraber kaptan, çekilme ihbarı zamanında gemi bir 
Avrupa limanında veya Avrupa dışı bir limanda bulunduğuna 
göre, ilk çıkıştan itibaren iki veya üç yıl geçtikten sonra hizmet
ten çekilmesine müsaade istiyebilir. Böyle bir halde kaptan, ye
rine başkasının konulması için donatana münasip müddet bı
rakmak ve bu müddet içinde işine devam ve her halde başladığı 
yolculuğu bitirmek mecburiyetindedir. 

Donatan çekilme haberini alır almaz geminin dönmesini em
rederse, kaptan, gemiyi geri getirmekle mükelleftir. 

MADDE 1012. — Kaptan müşterek donatanlardan biri ise 
kendi istemeden yol verildiğinde müşterek donatanlarla yap
tığı sözleşme gereğince iştirakte donatan sıfatiyle haiz olduğu 
paym, diğer donatanlar tarafından, bilirkişilerce takdir edilecek 
değeri ile satmahnmasmı istiyebilir. Kaptan muhik bir sebep 
olmadan bu hakkmı istemekte gecikirse hakkı düşer. 

MADDE 1013. — Kaptan; hizmete girdikten sonra hastalık 
veya yaralanma dolayısiyle tedaviye muhtaç olur veya çalışa-
mıyacak bir hale gelirse; gemi üzerinde veya vazifenin icabettir-
diği yolculukta 'bulunduğu müddetçe donatan geçim ve bakım 
masraflarım vermekle mükelleftir. Eğer kaptan yabancı mem
lekette işe girmiş ve hastalık veya yaralanma hizmete girmeden 
evvel olmuş ve kaptan hastalıktan veya yaralanmadan dolayı 
yolculuğa başlamamış ise donatan yukarda yazılı masrafları 
vermekle mükellef değildir. 
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Bakım hastanın bakılması ve tedaviye şâmildir. Tedaviye 

hekime gösterme ve gemide bulunması mecburi olan veya bir 
limanda durulduğu esnada tedarik edilmesi kabil olan ilâç ve 
mûtat tedavi vasıtalariyle bakını da dâhildir. 

Donatan, yabancı memlekette kaptanm bakım ve tedavisini 
bir hastanede temin edebilir. 

Hastalıktan veya yaralanmadan dolayı yabancı memlekette 
kalmış olan kaptan, kendisinin ve hekimin veya deniz işleriyle 
uğraşan dairenin muvafakati ile bir Türk limanına gönderilebi
lir. Eğer kaptan muvafakatmi bildirmiyecek halde olur veya 
haklı sebep olmaksızın rıza göstermezse bir hekim dinlendik
ten sonra kaptanın bulunduğu yerdeki deniz işleriyle uğraşan 
daire izin verebilir. 

Teklif edilen tedaviyi veya bir hastanede bakılmayı haklı 
bir sebebolmaksızm kabul etmekten kaçman kaptan bu kaçın
ma müddetince parasız bakılmak hakkını kaybeder. Bu müddet 
geçim ve bakım için muayyen zamana dâhil olur. 

Kaptan gemiyi Türk limanlarından birine bırakınca geçim 
ve bakım mükellefiyeti sona erer. Şu kadar ki, hastanın kendi 
haline bırakılması tehlikeli ise bakıma devam olunmak lâzım
dır. 

Kaptan hastalıktan veya yaralanmadan dolayı yabancı bir 
memlekette gemiyi bırakmaya mecbur kalmış ise, donatan, ge
mi bırakıldıktan sonraki zaman için de geçim ve bakıma borçlu
dur. Geçim ve bakım mükellefiyeti geminin bırakılmasından iti
baren 26 haftanın geçmesiyle sona erer. Şayet kaptan daha ev
vel memlekete iade edilir veya kendisi avdet ederse bu müddet 
daha evvel de sona erebilir. 

Greçim ve bakım mükellefiyetinden dolayı kaptan ile dona
tan arasında çıkan ihtilâf en evvel salahiyetli deniz işleri me
murluğu tarafından muvakkaten karara bağlanır. Karar, ihti
yati tedbir kararı gibi icra olunur. 

Eğer kaptan gemi ile memleketi limanına veya hizmet söz
leşmesinin yapıldığı limana dönmezse parasız götürülmek veya 
muvafık bir tazminat istemek hakkını da haiz olur. 

Hastalanan veya yaralanan kaptan, yola çıkmamışsa hizme
tin tatiline kadar, yola çıkmışsa gemiden ayrıldığı güne kadar 
meşrut olan diğer bütün menfaatler de dâhil olmak üzere ücret 
alır. Bir hastanede ikamet sırasında ücret alacağına halel gel
mez. 

Bundan başka kaptan geminin müdafaası sırasında bir za
rara uğrarsa münasip ve lüzumu halinde hâkim tarafından tâ
yin edilecek bir ikramiye istiyebilir. 

Hastalığa veya yaralanmaya, cezayı mucip bir fiili ile sebe
biyet veren veya hizmeti haksız surette bırakan kaptan hakkın
da yukarıki hükümler tatbik olunmaz. 
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MADDE 1014. — Kaptan hizmete alındıktan sonra ölürse, 
öldüğü güne kadar olan ücretini ve kararlaştırılmış diğer bü
tün menfaatlerini donatanın, ödemesi lâzımdır. Kaptan, yolcu
luk başladıktan sonra ölürse, donatan cenaze masraflarını da 
verir. 

Kaptan gemiyi müdafaa ederken ölürse, donatan fazla ola
rak münasip bir ikramiye de vermekle mükelleftir. 

MADDE 1015. — Gemi zayi olsa bile kaptan, deniz raporu
nu teshit ettirmeye ve icabettiği müddetçe donatanın menfaatle
rini korumaya mecburdur. Kaptan bu müddete ait ücret ve ge
çim masraflarından başka 1007 nci madde gereğince parasız 
götürülmesini ve bunun tutarı olan tazminatı istiyebilir. 

Deniz iş Kanununa tâbi olan bir gemide çalışan kaptanın 
belli bir hukuki hâdiseden doğan hakları, Deniz îş Kanuniyle 
bu kanundan hangisinin hükümleri kaptanın daha lehine ise, o 
kanuna tâbi olur. 

Kaptanın donatana karşı hastalık ve kaza sebebiyle bu ka
nundan doğan hakları, onun hastalanması ve kazaya uğraması 
hallerinde, aksine bir kanun hükmü bulunmadıkça, içtimai si
gorta kanunları uyarınca kendisine fiilen sağlanmış bulunan 
menfaatler nispetinde düşer. 

Dördüncü Fasıl 
Deniz ticaret mukaveleleri 

BtRÎNCÎ KISIM 
Eşya taşıma (navlun) mukaveleleri 

A) Mukavele 
nevileri. 

E) Çarter parti. 

C) Kamaralar. 

Birinci Ayırım 

Umumi hükümler 

MADDE 1016. — Navlun mukavelesiyle taşıyan, navlun kar
şılığında : 

1. Geminin tamamını veya bir cüz'ünü yahut muayyen bir 
yerini taşıtana tahsis ederek eşyayı denizde taşımayı taahhüde-
der ki buna «Çarter mukavelesi»; 

2. Parça mal olan muayyen eşyayı denizde taşımayı taah-
hüdeder ki buna da «Kırkambar mukavelesi» denir. 

Bu kısımdaki hükümler posta idaresinin denizde eşya taşı
malarına tatbik olunmaz. 

MADDE 1017. — Çarter mukavelesi yapıldığında taraflar
dan her biri, masrafını çekmek şartiyle, kendisine mukavele 
şartlarını ihtiva eden bir çarter parti verilmesini istiyebilir. 

MADDE 1018. — Geminin tamamı taşıtana tahsis edildiğin
de kamaralar hariç tutulmuş sayılır; bununla bera'ber taşıtanın 
muvafakati olmaksızın kamaralara eşya yükletilemez. 
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MADDE 1019. — Her nevi navlun mukavelesinde taşıyan, 

geminin denize ve yola elverişli bir halde bulunmasını (Mad
de 817) ve soğutma tesisatı da dâhil olmak üzere ambarların 
yükü kabule, taşımaya ve muhafazaya elverişli bir halde bu
lunmasını (yüke elverişliliğini) temin etmekle mükelleftir. 

Taşıyan, yükle ilgili olanlara karşı geminin denize, yola ve
ya yüke elverişli olmamasından doğan zararlardan mesuldür; me
ğer ki; tedbirli bir taşıyanın sarf etmekle mükellef olduğu dik
kat ve ihtimam gösterilmekle beraber eksikliği yolculuğun 
başlangıcına kadar keşfe imkân bulunmamış olsun. * 

İkinci Ayırım 

Yükleme ve boşaltma 

MADDE 1020. — Kaptan yükü almak için gemiyi taşıtanın 
ve gemi birden çok kimselere tahsis edilmiş ise hepsinin göste
recekleri yere demirler. 

Yer, zamanında gösterilmemiş veya bütün taşıtanlar yer gös
termekte birleşmemiş bulunur veyahut suyun derinliği, gemi
nin selâmeti, mahallî nizamlar veya tesisler, verilen talimata 
göre hareket etmeye mâni olursa kaptan mûtat yükleme yeri
ne demirler. 

MADDE 1021. — Mukavele, yükleme limanı nizamları ve 
bunlar yoksa mahallî teamüller ile aksi tâyin edilmiş olmadık
ça, eşyanın gemiye kadar taşıma masrafı taşıtana, yükleme 
masrafı ise taşıyana aittir. 

MADDE 1022. — Kararlaştırılan eşya yerine aynı varma 
limanı için taşıtan tarafından gemiye başka eşya yükletilmek 
istenilirse taşıyan, bu yüzden durumu güçleşmedikçe bunu ka
bul ile mükelleftir. 

Mukavelede eşya yalnız nev'i ve cinsi ile tâyin edilmiş olma
yıp da ferden tâyin edilmiş ise bu hüküm tatbik olunmaz. 

MADDE 1023. — Taşıtan ile yükleten, eşyanın 'ölçü, sayı 
ve tartısı ile markalan hakkında taşıyana karşı doğru beyanda 
bulunmakla mükelleftirler. Bunlardan her biri beyanlarının 
doğru olmaması yüzünden ileri gelen zarardan taşıyana karşı 
mesuldür; 973 ncü maddenin birinci fıkrasmda yazılı diğer şa
hıslara karşı ise ancak kusuru halinde mesuldür. 

Taşıyanın navlun mukavelesi gereğince taşıtan ve yükle-
tenden başka kimselere karşı olan mükellefiyetleri mahfuzdur. 

MADDE 1024. — Eşyanın cins ve mahiyeti hakkında yanlış 
beyanlarda bulunan taşıtan veya yükleten, kusuru varsa taşıya
na ve 973 ncü maddenin birinci fıkrasında yazılı diğer kimselere 
karşı beyanlarının doğru olmamasından doğacak zararlardan 
mesuldürler. 

Bu kimseler, harb kaçağı veya ihracı, ithali veya transit ola
rak geçirilmesi yasak olan eşyayı yükler yahut yükleme sıra-

î)) Taşıyanın; ğfr 
minin denize, yola 
ve yüke. elverişli 
olmamasından do
layı mesuliyeti. 

A) Yükleme. 
I • Yükleme yeri. 

II - Yükleme 
masrafları. 

III - Yüklenecek 
eşya. 

1. Kararlaştırı
lanlardan başka 

2. Bildirme 
mecburiyeti. 

a) Eşyanın ölçü, 
sayı, tartı ve mar
kaları hakkında. 

b) Eşyanın cins 
ve mahiyeti 
hakkında. 
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c) Gizlice yük
lenen eşya. 

d) Tehlikeli 
eşya. 

3. Bilgi. 

IV - Kararlaştırıl
mış olan gemi. 

V - Güverteye ko
nacak eşya. 

smda kanun hükümlerine ve hususiyle zabıta, vergi ve gümrük 
kanunlarına aykırı hareket ederler ve bu fiillerinde kusurları. 
bulunursa aynı hüküm tatbik olunur. 

Kaptanın muvafakatiyle hareket etmiş olmaları taşıtan ve 
yükleteni diğer şahıslara karşı olan mesuliyetten kurtaramaz. 

Bunlar eşyanın müsadere edilmiş olduğunu ileri sürerek 
navlunu ödemekten imtina edemezler. 

Eşya, gemiyi veya diğer malları tehlikeye sokarsa, kaptan, 
bunu karaya çıkarmaya veya âcil hallerde denize atmaya sala
hiyetlidir. 

MADDE 1025. — Kaptanın bilgisi olmaksızın gemiye eşya 
getiren kimse de 1024 ncü maddeye göre bu yüzden doğacak za
rarı tazmin etmekle mükelleftir. Kaptan bu gibi eşyayı tekrar 
karaya çıkarmaya ve gemiyi veya diğer yükü tehlikeye düşürür-
se icabmda denize atmaya salahiyetlidir. Kaptan eşyayı gemide 
alıkorsa bunlar için yükleme yerinde ve yükleme sırasında bu 
gibi yolculuk ve eşya için alman en yüksek navlunun ödenmesi 
lâzımdır. 

MADDE 1026. — Denizde can ve mal koruma hakkındaki 
Kanunun 12 nci maddesinin A - F bentlerinde yazılı olan teh
likeli eşya kaptanın bunlardan veya bunların tehlikeli vasıf 
veya mahiyetlerinden bilgisi olmaksızın gemiye getirilirse, 
taşıtan veya yükleten, kendilerine bir kusur isnadedilmese 
dahi 1024 ncü maddeye göre mesul olur. Bu halde kaptan eş
yayı her zaman ve her hangi bir yerde gemiden çıkarmaya, 
imha etmeye veya başka suretle zararsız hale sokmaya salahi
yetlidir. 

Kaptan eşyanın tehlikeli vasıf ve mahiyetini bildiği halde, 
yüklemeye muvafakat etmiş olursa eşya gemiyi veya diğer yü
kü tehlikeye soktuğu halde aynı şekilde hareket etmeye salahi
yetlidir. Bu halde de taşıyan veya kaptan, zararı tazmine mecbur 
değildirler. Müşterek avarya halinde zararın paylaşılmasına 
dair olan hükümler mahfuzdur. 

MADDE 102.7. — Taşıyanın veya acentasının bilgisi 1024, 
1025 ve 1026 maddelerdeki hallerde kaptanın bilgisi hükmünde
dir. 

MADDE 1028. — Taşıyan, taşıtanın muvafakatini almadan 
eşyayı başka gemiye yükliyemez, yükler s e bundan doğacak za
rardan mesul olur; meğer ki, eşyanın kararlaştırılan gemiye 
yükletilmiş olması halinde dahi zararm vukuu muhakkak ve za
rar taşıtana aidola. 

Tehlike halinde ve yolculuk başladıktan sonra yapılacak ak
tarmalar hakkında birinci fıkra hükmü tatbik olunmaz. 

MADDE 1029. — Yükletenin muvafakati olmadıkça eşya gü
verteye konamıyacağı gibi küpeşteye de aşılamaz. 
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MADDE 1030. —. Geminin tamamı taşıtana tahsis edildiğin

de kaptan, gemi yükü alacak hale gelir gelmez bunu taşıtana bil
dirir. 

Yükleme müddeti ihbarın ertesi gününden itibaren işlemeye 
başlar. 

Kararlaştırılmışsa taşıyan, eşyanın yükletilmesi için «yük
leme müddeti»nden fazla beklemeye mecburdur. Bu fazla müd
dete «Sürastarya» müddeti denir. Aksi kararlaştırılmış olma
dıkça yükleme müddeti için ayrıca bir para istenemez. Fakat 
taşıtan sürastarya müddeti için taşıyana sürastarya ücreti öde
mekle mükelleftir. 

MADDE 1031. — Yükleme müddeti mukavele ile tesbit edil
memiş ise yükleme limanının nizamlarına ve yoksa oradaki te
amülü göre tâyin olunur; böyle bir teamül de yoksa' yükleme 
müddeti halin icablarma uygun bir müddettir. 

Mukavelede sürastaryadan veya sadece sürastarya ücretin
den bahsedilip de sürastarya müddeti tâyin edilmemiş ise, bu 
müddet yükleme müddetinin yarısından ibarettir. 

MADDE 1032. — Yüklemenin ne kadar süreceği veya hangi 
gün biteceği mukavele ile tâyin edilmiş ise sürastarya müddeti 
yükleme müddetinin bitmesiyle başlar. 

Mukavelede böyle bir hüküm yoksa taşıyan, yükleme müd
detinin bitmiş olduğunu taşıtana bildirmedikçe sürastarya müd
deti işlemeye başlamaz. Taşıyan yükleme müddeti içinde bile, 
hangi gün bu müddeti bitmiş sayacağını taşıtana bildirebilir; 
bu halde yükleme müddetinin bitmesi ve sürastaryanm başla
ması için taşıyanın yeni bir ihbarına lüzum yoktur. 

MADDE 1033. — Yükleme müddeti veya bir sürastarya ka
rarlaştırılmış ise sürastarya müddeti bittikten sonra taşıyan 
yükleme için fazla beklemeye mecbur değildir. Bununla bera
ber taşıyan fazla beklemek istemiyorsa, yükleme veya sürastar
ya müddetinin bitmesinden üç gün önce taşıtana bunu bildirme
ye mecburdur; bildirmezse yükleme veya sürastarya müddeti, 
sonradan yapacağı ihbardan itibaren üç gün geçmedikçe bit
mez. 

Yukarda yazılı üç gün bütün hallerde takvime göre fasılasız 
olarak hesabolunur. 

MADDE 1034. — Taşıyanın 1032 ve 1033 ncü maddeler ge
reğince yapacağı ihbarlar hiçbir şekle tâbi değildir. Taşıtan 
böyle bir ihbarı almış olduğunu kâfi bir şekilde tevsik etmek
ten kaçınırsa bu takdirde taşıyan, masrafı taşıtana aidolmak 
üzere noterden bunu bir zabıtla tesbit etmesini istiyebilir. 

MADDE 1035. — Sürastarya ücreti mukavele ile tesbit olun-
mamışsa, hakkaniyet üzere takdir olunur. Bu takdir sırasında 
halin hususiyetleri ve bilhassa gemi adamlarının ücret ve bakım 
masrafları ve taşıyanın mahrum kalacağı navlunlar göz önün
de tutulur. 

VI - Yükleme 
müddeti. 

1. Umumi olarak. 

2. Müddetin 
devamı. 

3. Sürastarya 
müddetinin 
başlangıcı. 

4. Bekleme 
müddeti. 

5. İhbarın şekli. 

6. Sürastarya 
ücreti. 

a) Tâyini. 
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7. Sekteme müd

detinin hesabı. 

8. Bekleme mec
buri olmıyan 

haller. 
a) Katî vâde. 

b) Yükletenin 
bulunmaması. 

e) Yükleme ta
mamlanmadan 

yola çıkma. 

MADDE 1036. — Yükleme müddetinde günler iş günü ola
rak, sürastarya müddetinde ise aralıksız hesabolımur. 

Taşıtanın faaliyet sahasında tahakkuk eden tesadüfi sebep
ler dolayısiyle yükün gemiye teslimi mümkün olmıyan günler 
dahi yükleme ve sürastarya müddetlerinin (bekleme müddeti
nin) hesabında nazara alınır. 

Taşıyanın faaliyet sahasında tahakkuk eden tesadüfi sebep
ler dolayısiyle yükün gemiye alınması mümkün olmıyan günler 
ise bu müddetin hesabında nazara alınmaz; sürastarya müddeti 
içinde olsa bile bugünler için sürastarya ücreti istenemez. 

Fırtına, buz istilâsı veya seferberlik gibi her iki tarafın fa
aliyet sahasını ilgilendiren tesadüfi sebepler dolayısiyle yükün 
gemiye teslim edilmesi ve alınması mümkün olmıyan günler 
bekleme müddetine ilâve olunur; Şu kadar ki, yükleme müddeti 
içinde olsa bile taşıtan bugünler için taşıyana sürastarya ücreti 
ödemekle mükelleftir. 

Yükleme müddeti 1031 nci madde gereğince mahallî nizam 
veya teamüle göre tâyin olunacaksa, yukarıki fıkralar, ancak 
bu nizam ve taamüllere aykırı olmadıkça tatbik olunurlar. 

MADDE 1037. — Taşıyan, yüklenmenin behemehal muay
yen bir güne kadar bitmesini şart koşmuş ise, bu takdirde yu
karıki maddenin üçüncü fıkrası gereğince fazla beklemeye mec
bur değildir. 

MADDE 1038. — Taşıyan, yükü üçüncü şahıstan alacak 
olup da yük almaya hazır olduğunu mahallin âdetine göre ilân 
ettirmiş olmasına rağmen üçüncü şahıs bulunmamış veya yükü 
teslimden imtina etmiş ise taşıtanı en kısa bir zamanda bun
dan haberdar etmeye ve sürastarya mukavele edilmiş olsa bile 
ancak yükleme müddetinin sonuna kadar beklemeye mecbur
dur; meğer ki , yükleme müddeti içinde taşıtandan veya sala
hiyetli vekilinden aksine emir almış olsun. 

Yükleme ve boşaltma için tek bir müddet tâyin olunmuş 
ise yukarıki fıkrada yazılı halde bu müddetin yarısı yükleme 
müddeti sayılır. 

MADDE 1039. — Taşıyan, kararlaştırılan yükün tamamı 
yüklenmemiş olsa bile, taşıtanın talebi üzerine yola çıkmaya 
mecburdur; ancak, bu takdirde, navlunun tamamına ve icabın
da sürastarya ücretin© hak kazanmış olacağı gibi, navlunun 
eksik yükleme neticesinde teminatsız kalan kısmı için munta
zam teminat gösterilmesini ele istiyebilir. Bundan başka, eksik 
yükleme yüzünden ihtiyarına mecbur kaldığı fazla masrafları 
da taşıtan kendisine ödemekle mükelleftir. 

Taşıtan, taşıyanın yükleme için beklemeye mecbur olduğu 
müddetin (bekleme müddeti) sonuna kadar yüklemeyi tamam
lamamış olursa taşıyan, taşıtan mukaveleden caymadığı tak
dirde yola çıkıp yukarıki fıkrada yazılı taleplerde bulunabilir. 
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MADDE 1040. — Gemi ister basit, ister mürekkep bir yol

culuk için tutulmuş olsun, taşıtan, yolculuk başlamadan önce 
mukaveleden cayabilir. Şu kadar ki; kararlaştırılmış olan nav
lunun yarısını pişmanlık navlunu olarak ödemeye mecburdur. 

Bu hükmün tatbikmda aşağıdaki hallerin birinde dahi yol
culuk başlamış sayılır : 

1. Taşıtan tarafından yükleme işinin tamamlanmış oldu
ğu sarahaten veya zımnen kaptana bildirilmiş ise; 

2. Yük tamamen veya kısmen teslim edilmiş olup da bek
leme müddeti dolmuş ise. 

Taşıtan yükün tesliminden sonra yukarda yazılı cayma hak
kını kullanırsa yükleme ve boşaltma masraflarını da ödiyece-
ği gibi yükleme müddetini aşan boşaltma günleri için sürastar-
ya ücreti de verir. Yükün gemiden tekrar çıkarılması mümkün 
olduğu kadar çabuk yapılmak lâzımdır. 

Bekleme müddetini aşsa bile taşıyan malın gemiden çıka
rılması için beklemeye mecburdur. 

Bekleme müddetini aşan zaman için sürastarya ücreti ve 
eğer bu müddetin aşılmasından doğan zarar sürastarya ücretin
den fazla ise bu fazlayı da tazminat olarak istiyebilir. 

MADDE 1041. — Yukarıki madde hükmünce yolculuk baş- h) Yolculuk baş
ladıktan sonra taşıtan, ancak tam navlunu ve taşıyanın 1069 ncu ladtktan sonra. 
madde gereğince haiz olduğu diğer alacakları ödemek ve 1070 nci. 
maddede yazılı alacakları da tediye veya temin etmek şartiyle 
mukaveleden cayarak yükün gemiden çıkarılmasını istiyebilir. 

Yükün gemiden çıkarılması halinde taşıtan bunun mucibol-
duğu fazla masrafları ödemeye mecbur olduğu gibi boşaltma se
bebiyle geminin durması yüzünden taşıtanın uğradığı zararları 
dahi tazmin ile mükelleftir. 

Taşıyan yükün gemiden çıkarılması için yolculuğu değiştir
meye veya bir limana uğramaya mecbur değildir. 

MADDE 1042. — Gemi dönüş için de tutulur veya mukavele 
gereğince yükü almak için başka limandan kalkması gerekir ve 
her iki halde de 1040 ncı maddeye göre dönüş yolculuğu için 
yola çıkmadan veya yükleme limanından kalkmadan önce mu
kaveleden cayma bildirilmiş bulunursa, taşıtan, tam navlunun 
üçte ikisini pişmanlık navlunu olarak verir. 

Başka mürekkep yolculuklarda taşıtan, seferin son kısmına 
başlamak bakımından 1040 ncı madde gereğince yolculuk baş
lamış sayılmadan önce mukaveleden caydığını bildirirse, taşıyan 
pişmanlık navlunu olarak tam navlun alır; şu kadar ki; cayma 
yüzünden taşıyanın masraftan kurtulmuş ve başkaca navlun el
de etmek fırsatına sahip bulunmuş olduğu halin icabından an
laşılırsa, tam navlundan münasip bir miktar indirilir. İndirilen 
miktar hiçbir halde navlunun yarısını geçmez. 

MADDE 1043. — Taşıtan bekleme müddeti sonuna kadar hiç 
yük teslim etmemiş ise taşıyan mukaveleden doğan taahhütleri

yiz - Pişmanlık, 
navlunu. 

1. Taşıtanın 
mukaveleden 

cayması. 
a) Yolculuk baş

lamadan önce. 

c) Mürekkep yol
culuk halinde. 

2. Hiç yük 
verilmemesi. 
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3. Müşterek 
hükümler. 

4. Geminin bir 
cüz'ü veya muay
yen bir yerinin 
tahsisi halinde. 

VIII - Kırkambar 
mukavelesinin 
hususiyetleri. 

1. Yükleme anı. 

2. Taşıtanın mu
kaveleden cayması. 

ne bağlı kalmıyacağı gibi taşıtan 1040 ve 1042 nci maddeler ge
reğince mukaveleden caymış olsaydı hangi taleplerde bulunabi
lecek idiyse bunları da taşıtana karşı ileri sürebilir. 

MADDE 1044. — Taşıyanın başka mal yüklemekle aldığı nav
lun, pişmanlık navlunundan indirilemez. 1042 nci maddenin 
ikinci fıkrası hükmü mahfuzdur. 

Taşıyanın pişmanlık navlununa hak kazanması mukavele
de gösterilen yolculuğun yapılmasına bağlı değildir. 

Pişmanlık navlunu taşıyanın sürastarya ücreti ve 1069 ncu 
maddede yazılı diğer alacakları istemesine mâni olmaz. 

MADDE 1045. — Geminin bir cüz'ü veya muayyen bir yeri 
taşıtana tahsis edilmişse 1030 - 1044 ncü maddeler hükümleri 
aşağıdaki değişikliklerle tatbik olunur : 

1. Taşıyan, sözü geçen maddelere göre navlunun ancak bir 
kısmını alabileceği hallerde pişmanlık navlunu olarak tam nav
lun alır; meğer ki, taşıtanların hepsi mukaveleden caymış ve
ya malları teslim etmemiş olsunlar. Bununla beraber tam nav
lundan, teslim olunmıyan yükün yerine taşıtanın yüklediği di
ğer malların navlunu indirilir; 

2. 1040 ve 1041 nlci maddelerdeki 'hallerde boşaltma, yolcu
luğun gecikmesine veya aktarmaya sebebolabilecek ise, taşı
tan, malın boşaltılmasını istiyemez; meğer ki, bütün taşıtan
lar muvafakat etmiş olsunlar. Bundan başka, taşıtan, boşalt
madan doğan masraflarla zarar ve ziyanı tazmin etmekle mü
kelleftir. 

Taşıtanların hepsi cayma haklarını kullanırsa 1040 ve 1041 
nci maddeler olduğu gibi tatbik olunur. 

MADDE 1046. — Kırkambar mukavelesinde taşıtan, kapta
nın daveti üzerine, gecikmeden eşyayı yüklemeye mecburdur. 

Taşıtan gecikirse taşıyan, malların teslimini beklemekle 
mükellef değildir. Yolculuk, mallar tesellüm edilmeden başla
mış olsa bile, taşıtan tam navlun ödemekle mükelleftir. Şu ka
dar ki; taşıyanın teslim edilmiş olmıyan mal yerine yüklediği 
eşyanın navlunu indirilir. 

Taşıyanın, geciken taşıtandan, navlun istiyebilmesi için bu
nu yola çıkmadan önce taşıtana bildirmesi gerekir; bildirmez
se hakkını kaybeder. Taşıyanın ihbarı hakkında 1034 ncu mad
de hükmü tatbik olunur. 

MADDE 1047. — Taşıtan, yüklemeden sonra tam navlunu 
ve taşıyanın 1069 ncu madde gereğince haiz olduğu diğer bütün 
alacakları ödemek ve 1070 nci maddede yazılı alacakları da te
diye veya temin etmek şartiyle yalnız 1045 nci maddenin ikinci 
bendinin birinci fıkrası hükmüne göre mukaveleden cayarak yü
kün gemiden çıkarılmasını istiyebilir. Bu takdirde 1041 nci mad
denin üçüncü fıkrası hükmü de tatbik olunur, 
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IX - Vesikaları 
verme mükel

lefiyeti. 

MADDE 1048. — Taşıyan; kırkambar mukaveleleri yaparak 3. Hareket gü-
denizde taşımak üzere eşya kabul edeceğini ilân etmiş olup da nünün mahkemece 
hareket anını tesbit etmemişse yükleme limanındaki mahkeme; tâyini. 
taşıtanın müracaatı üzerine, taşıyanı veya acentesini yahut kap
tanı dinledikten sonra daha ziyade gecikmesi caiz olmıyan ha
reket gününü halin icabına göre tâyin eder. 

Mahkeme kararı katidir. 
MADDE 1049. — Her türlü navlun mukavelelerinde taşı

tan, eşyanın teslimi için gerekli müddet içinde malın taşınma
sı için lüzumlu vesikaların hepsini kaptana vermeye mecburdur. 

Bu vesikalardaki bütün yolsuzluklardan ve hususiyle bun
ların hakikata uymıyan beyanları ihtiva etmelerinden ileri ge
len zararlardan taşıtan ve yükleten taşıyana ve yükle ilgili 
diğer kimselere karşı 1023 ncü madde gereğince mesuldür. 

MADDE 1050. — Kaptan yükü boşaltmak için gemiyi yü
kü teslim alacak olan kimsenin (gönderilen) ve bunlar birden 
fazla ise, hepsinin gösterecekleri yere demirler. 

Yer, zamanında gösterilmemiş veyajbütün gönderilenler yer 
göstermekte birleşmemiş bulunur veyahut suyun derinliği, ge
minin selâmeti, mahallî nizamlar veya tesisler verilen talima
ta göre hareket etmeye mâni olursa kaptan, mûtat boşaltma ye
rine demirler. 

MADDE 1051. — Mukavele, boşaltma limanı nizamları ve II - Boşaltmanın 
bunlar yoksa mahallî teamüller ile aksi tâyin edilmiş olmadık- masrafları. 
ça eşyanın gemiden çıkarılması masrafı taşıyana, geri kalan bo
şaltma masrafları da gönderilene aittir. 

B) Boşaltma. 
I - Boşaltma yeri. 

MADDE 1052. — Geminin tamamı taşıtana tahsis edildiğin
de kaptan, boşaltmaya hazır olunca bunu gönderilene bildirir. 
Kaptan gönderileni tanımıyorsa boşaltmaya hazır olduğunu 
mahallin âdetine göre ilân eder. 

Boşaltma müddeti, ihbarın ertesi gününden itibaren işle
meye başlar. Kararlaştırılmışsa taşıyan, yükün tesellümü için 
boşaltma müddetinden fazla beklemeye mecburdur (Sürastar-
ya müddeti). 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça boşaltma müddeti için ay
rı bir para istenemez. Fakat sürastarya müddeti için taşıyana 
sürastarya ücreti verilir. 

Sürastarya ücretinin miktarı hakkında 1035 nci madde hük
mü tatbik olunur. 

MADDE 1053. — Boşaltma müddeti mukavele ile tesbit 
edilmemiş ise boşaltma limanının nizamlarına ve yoksa orada
ki teamüle göre tâyin olunur; böyle bir teamül de yoksa bo
şaltma müddeti halin icaplarına uygun olan müddettir. 

Mukavelede sürastaryadan veya sadece sürastarya ücretin
den bahsedilip de sürastarya müddeti tâyin edilmemiş ise bu 
müddet boşaltma müddetinin yarısından ibarettir. 

III - Boşaltma 
müddeti. 

Umumi olarak. 

2. Müddetin 
devamı. 
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3. Sürastarya 

müddetinin 
başlangıcı. 

4. Bekleme müd
detinin hesabı. 

o. Bekleme mec
buriyeti» olmıy an 

hal. 

IV - Yükün tevdii. 

MADDE 1054. — Boşaltmanın ne kadar süreceği veya han
gi gün biteceği mukavele ide tâyin edilmiş ise sürastarya müd
deti boşaltma müddetinin bitmesiyle başlar. 

Mukavelede böyle bir hüküm yoksa taşıyan, boşaltma müd
detinin bitmiş olduğunu gönderilene bildirmedikçe sürastarya 
müddeti işlemeye başlamaz. Taşıyan, boşaltma müddeti içinde 
bile hangi gün bu müddeti bitmiş sayacağını gönderilene bil
direbilir; bildirmiş ise boşaltma müddetinin bitmesi ve süras-
taryanm başlaması için taşıyanın yeni bir ihbarına lüzum yok
tur. 

Taşıyanın, ikinci fıkrada yazılı beyanları hakkında 1034 
ııcü madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 1055. — Boşaltma müddetinde günler iş günü ola
rak, sürastarya müddetinde ise aralıksız hesabolunur. 

Gönderilenin faaliyet sahasında tahakkuk eden tesadüfi se
bepler dolayısiyle yükün gemiden karaya çıkarılması mümkün 
olmıyan günler dahi boşaltma ye sürastarya müddetlerinin he
sabında nazara alınır. 

Taşıyanın faaliyet sahasında tahakkuk eden tesadüfi se
bepler dolayısiyle yükün gemiden çıkarılması mümkün olmı
yan günler ise bu müddetin hesabında nazara alınmaz; süras 
tarya müddeti içinde olsa bile bu günler için sürastarya ücreti 
istenemez. 

Fırtına, buz istilâsı veya seferberlik gibi, her iki tarafın 
faaliyet sahasını ilgilendiren tesadüfi sebepler dolayısiyle yü
kün gemiden çıkarılması ve karaya götürülmesi mümkün ol
mıyan günler bekleme müddetine ilâve olunur. Şu kadar ki; 
boşaltma müddeti içinde olsa bile gönderilen, bu günler için 
taşıyana sürastarya ücreti ödemekle mükelleftir. 

Boşaltma müddeti 1053 ncü madde gereğince mahallî nizam 
veya teamüle göre tâyin olunacaksa yukarıki fıkralar, ancak 
bu nizam ve teamüllere aykırı olmadıkça tatbik olunurlar. 

MADDE 1056. — Taşıyan, boşaltmanın behemehal muayyen 
bir güne kadar 'bitmesini şart koşmuş ise bu takdirde yukarı
ki maddenin üçüncü fıkrası gereğince fazla beklemeye mecbur 
değildir. 

MADDE 1057. — Gönderilen, malı almaya hazır olduğunu 
bildirip de »riayet etmeye mecbur olduğu müddeti geçirerek yü
kü teslim almakta gecikirse, kaptan, gönderilene haber verdik
ten sonra malı bir umumi ambara veya emniyetli her hangi bir 
yere tevdi edebilir. 

Gönderilen, malı teslim almaktan imtina eder yahut 1052 
nci maddede yazılı ihbar veya ilân üzerine malı teslim almaya 
hazır olup olmadığını bildirmez veyahut da bulunamazsa, 
kaptan, birinci fıkrada gösteriden tarzda hareket etmek ve ay
nı zamanda taşıtana haber vermekle mükelleftir. 

Kaptanın kusuru olmaksızın gönderilenin gecikmesi veya 
tevdi muamelesi yüzünden boşaltma müddeti geçmiş ise, taşı-
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yan, siirastarya ücreti istiyebilir. Bugünler sürastarya müd
deti maihiyetinde olmadıkça taşıyanın uğradığı daha büyük bir 
zararın tazminini istemek' hakkı mahfuzdur. 

MADDE 1058. — Geminin bir cüz'ünün veya muayyen bir 
yerinin taşıtana tahsis edilmiş olması halinde de 1052 - 1057 
nci maddeleT hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 1059. — Kırkambar mukavelesinde gönderilen, 
kaptanın daveti üzerine gecikmeden malları teslim almaya mec
burdur. Kaptan, gönderileni tanımıyorsa davet, mahallî âdet 
üzere ilân suretiyle yapılır. 

• Kaptanın, yükü tevdi etmek salâhiyet ve mecburiyeti hak
kında 1057 nci madde hükmü tatbik olunur. Bu maddeye gö
re taşıtana yapılması ieabeden ihbar mahallî âdet üzere ilân 
suretiyle olur. 

Gönderilenin gecikmesi veya tevdi muamelesi yüzünden bo
şaltma müddeti geçmiş olursa taşıyan sürastarya ücreti istiye
bilir; daha fazla tazminat istemek hakkı mahfuzdur. 

MADDE 1060. — Geminin tamamı veya bir eüz'ü yahut mu
ayyen bir yeri taşıtana tahsis edilmiş olup da taşıtan üçüncü 
şahıslanla kırkambar mukaveleleri yapmış bulunursa asıl taşı
yanın hak ve vezifeleri 1052 - 1057 nci maddeler hükümlerine 
tâbidir. 

V - Geminin bir 
cüz'ü veya muay
yen bir yerinin 

tahsisi. 

VI - Kırkambar 
mukavelesi. 

1. Boşaltma 
işleri. 

2. Taşıtanın üçün
cü şahıslarla yap

tığı kırkambar 
mukaveleleri. 

Üçüncü Ayırım 

Taşıyanın mesuliyeti ve haklan 

MADDE 1061. — Taşıyan, malların yükletilmesi, istifi, ta
şınması, elden geçirilmesi ve boşaltılmasında tedbirli bir taşı
yanın dikkat ve ihtimamını göstermekle mükelleftir. Teslim 
alındıkları andan teslim edildikleri ana kadar geçen müddet 
içinde malların zıyaı veya hasan yüzünden doğacak zararlardan 
taşıyan mesuldür; meğer ki, zıya veya hasar, tedbirli bir taşı
yanın dikkat ve ihtimamı ile dahi önüne geeilemiyecek sebep
lerden ileri gelmiş olsun. 

MADDE 1062. — Taşıyan, kendi adamlarının ve gemi adam
larının kusurlarından, kendi kusuru gibi mesuldür. 

Zarar geminin sevkme veya başkaca teknik idaresine ait bir 
hareketin veya yangının neticesi olduğu takdirde taşıyan yalnız 
kendi kusurundan mesuldür. Daha ziyade yükün menfaati ica
bı olarak alman tedbirler geminin teknik idaresine dâhil sayıl
maz. 

Tereddüt halinde zararın teknik idarenin neticesi olmadığı 
kabul edilir. 

A) Taşıyanın 
mesuliyeti. 

I - Umumi olarak. 
1. İhtimam 

derecesi. 

2. Adamlarının 
kusurlarından 

dolayı. 
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/ / - Taşıyanın me

sul olmaması, 
1. Haller. 

2. Konşimentoda 
yanlış beyanlar. 

III - Muayene. 
1. İsteme 
salâhiyeti. 

2. İhbar külfeti. 

MADDE 1063. — Taşıyan aşağıdaki sebeplerden ileri gelen 
zararlardan mesul değildir : 

1. Denizin veya gemi işlemesine elverişli diğer suların teh
like ve kazalarından; 

2. Harb hâdiselerinden, karışıklık ve ayaklanmalardan, 
âmme düşmanlarının hareketlerinden, salahiyetli makamın emir
lerinden veya karantina tahditlerinden; 

3. Mahkemelerin elkoyma kararlarından; 
4. Grev, lokavt veya diğer çalışma mânilerinden; 
5. Yükletenin veya yükün sahibiyle acentesinin veya mü

messilinin hareket veya ihmallerinden; 
6. Denizde can ve mal kurtarmadan veya kurtarma teşeb

büsünden; 
7. Hacım veya tartı itibariyle kendiliğinden eksilmeden 

veya malın gizli ayıplarından yahut malın kendine hâs tabiî cins 
ve mahiyetinden. 

Zararın halin icaplarına göre birinci fıkrada yazılı tehlike
lerin biri sebebiyle vukuu mümkün ise zararın bu tehlikeden ileri 
geldiği farz olunur; şu kadar ki, aksi ispat olunabilir. 

Tehlikenin meydana gelmesine taşıyanın mesul olduğu bir 
hâdisenin sebebolduğu ispat olunursa taşıyan mesuliyetten kur
tulamaz. 

MADDE 1064. — Taşıtan veya yükleten, malın cins veya 
kıymetinin konişmentoda yanlış gösterilmesine bilerek sebebol-
muşsa, taşıyan, her türlü mesuliyetten kurtulur. 

Donatanın taşıtan veya yükletenle anlaşarak konişmentoya 
hakikata aykırı kayıtlar koymuş olması yüzünden gelecek mesu
liyetlerden dolayı taşıtan veya yükleten e rücu hakkı bulundu
ğunu derpiş eden bütün anlaşmalar hükümsüzdür. 

MADDE 1065. — Gönderilen malları teslim almadan, kap
tan veya gönderilen malların hal ve vaziyetini, ölçü, sayı ve tar
tısını tesbit ettirmek maksadiyle onları mahkemeye veya sala
hiyetli diğer makamlara yahut bu husus için resmen tâyin olun
muş eksperlere muayene ettirebilir. Mümkün oldukça diğer ta
raf da hazır bulundurulur. 

MADDE 1066. — Malların uğramış olduğu zıya veya hasa
rın, en geç navlun mukavelesi gereğince bunları teslim almaya 
salahiyetli olan kimseye teslimi sırasında taşıyana veya bo
şaltma limanındaki temsilcisine yazılı olarak bildirilmesi şart
tır. Zıya veya hasar haricen belli değilse, ihbarnamenin mezkûr 
tarihten itibaren üç gün içinde gönderilmesi kâfidir. İhbarna
mede zıya veya hasarın umumi olarak gösterilmesi lâzımdır. 

Malların hal ve vaziyeti yahut ölçü, sayı veya tartısı en geç 
birinci fıkranın birinci cümlesinde yazılı anda her iki tarafın 
iştirakiyle mahkeme veya salahiyetli makam yahut bu husus 
için resmen tâyin edilmiş eksperler tarafından tesbit edilmişse 
ihbara lüzum kalmaz. 

Malların zıya veya hasarı ne ihbar edilmiş ve ne de tesbit 
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ettirilmiş olursa, taşıyanın malları konişmentoda yazılı olan 
halde teslim ettiği ve şayet mallarda bir zıya veya hasar sabit 
olursa, bu zararın taşıyanm mesul olmıyacağı bir sebepten ileri 
geldiği kabul olunur. Şu kadar ki; bu karinelerin aksi ispat 
olunabilir. 

MADDE 1067. — Malların tesliminden (madde 1066. fıkra 1, 
cümle 1) veya teslim edilmiş olmaları icabeden tarihten itiba
ren bir yıl içinde mahkemeye müracaat edilmediği takdirde, 
taşıyan aleyhine malların zıya veya hasarmdan dolayı her tür
lü mesuliyet dâvası hakkı düşer. 

MADDE 1068. — Muayene masraflarını müracaatta bulu
nan çeker. 

Gönderilen muayene için müracaatta bulunup da taşıyanm 
tazminat vermesi lâzımgelen bir zıya veya hasar tesbit olunursa 
muayene masrafları taşıyana düşer. 

MADDE 1069. — Gönderilen; malı teslim almakla navlun 
ve navlun teferruatından olan bütün masrafları ve sürastarya 
ücretini, teslim almanın dayandığı mukavele veya konişmento 
hükümlerine göre ödemeye, kendi hesabına Gümrük Resmi öden
miş ve başka masraflar yapılmış ise bunları da vermeye ve ken
dine düşen diğer bütün borçları ifaya mecbur kalır. 

Taşıyan, navlunun ödenmesi ve gönderilene düşen diğer borç
ların yerine getirilmesi karşılığında malı teslime mecburdur. 

MADDE 1070. — Taşıyan; müşterek avarya, kurtarma ve 
yardım masrafları ve deniz ödüncü yüzünden malı takyideden 
alacaklarına mukabil bu alacakların tutarı olan parayı yahut 
o değerde teminatı elde etmedikçe malı teslime mecbur tutula
maz. 

Deniz ödüncü donatan hesabına alınmış ise, taşıyanın teslim
den önce malı deniz ödüncü kaydından kurtarmak mükellefiye
ti malın teslimine engel olamaz. 

MADDE 1071. — Taşıyan, bozulmuş veya hasarlanmış olsun 
olmasın yükü navlun yerine kabule mecbur değildir. 

Akan şeylerle dolu kaplar yolculuk sırasında tamamen ve
ya yarıdan fazla boşalmışsa bunlar, taşıyana 1069 ncu madde 
hükmü gereğince Ödenecek navlun ve diğer alacakları yerine bı
rakabilir. 

Taşıyanın akmadan mesul olmıyacağı veya (akma franko-
dur) şartı bu hakkı ortadan kaldırmaz; şu kadar ki, kaplar, gön
derilenin eline geçmekle bu hak düşer. 

Navlun toptan kararlaştırılmış olur ve kapların yalnız bâzı
ları tamamen yahut yarısından fazla boşalmış bulunursa akan 
kaplar, taşıyana navlun ve diğer alacaklarının bununla müte-
nasibolan kısmına karşılık olarak bırakılabilir. 

MADDE 1072. — Aksine mukavele olmadıkça her hangi bir 4. 
kaza neticesinde zıyaa uğnyan yük için navlun ödenmez ve pe- <*>) 
şin ödenmiş ise geri alınır. 

3. Dâva hakkının 
düşmesi. 

4. Muayene 
masrafı. 

B) Taşıyanın 
hakları. 

I-Navlun hakkı. 
1. ödeme mükel

lefiyetinin 
doğumu. 

2. Yükü teslim
den imtina hakkı. 

'. Malı navlun 
yerine kabul. 

Navlun tutarı. 
Ziyaa uğnyan 

mallar. 
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Geminin tamamı veya bir eüz'ü yahut muayyen bir yerinin 

taşıtana tahsis edilmiş olması halinde de aynı hüküm tatbik olu
nur. Böyle bir halde navlun toptan kararlaştırılmış ise mallar
dan bir kısmının zıyaı navlunun o nispette indirilmesine hak 
verir. 

Tabiatı itibariyle bilhassa içinden bozulma, kendiliğinden 
eksilme ve mûtat akma ve sızma yüzünden zıyaa uğrıyan mal
lar ile yolda ölen hayvanlar için, teslim edilmemeleri halinde bi
le navlun Ödenir. 

Müşterek avarya dolayısiyle feda edilmiş olan yük için öde
necek navlun tazminatı hakkında müşterek avarya hükümleri 
tatbik olunur. 

b) Kararlaştml- MADDE 1073. — Taşınmak üzere teslim alman mallar için 
mamış navlun. navlun miktarı kararlaştı rılmamışsa yükleme zamanı ve yerin

de mûtadolan navlun ödenir. 
Taşınmak üzere teslim alman mal kararlaştırılmış olandan 

fazla ise fazlası için dahi mukavelede tâyin olunan nispete göre 
navhm ödenir. 

c) Hesap tarzı. MADDE 1074. — Navlun, malın ölçüsü, tartısı veya sayısı 
üzerine şart edilmiş ise, tereddüt halinde, navlun miktarı gön
derilene teslim edilen malın ölçü, tartı veya sayısına göre tâyin 
olunur. 

5. Navlun ve te- MADDE 1075. — Ayrıca kararlaştırılmış olmadıkça navlun 
ferman dı§mda dışında kapo, prim, bahşiş ve saire namiyle hiçbir şey istene-
kalan prim ve mez. 

masraflar. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça, gemiciliğin âdi ve fevka
lâde masrafları ve hususiyle kılavuz, liman, fener, romörkaj, 
karantina, buz kırdırma ve bunlara benziyen hususlara müta-
allik resim ve ücretler zikri geçen masrafları doğuran tedbirle
ri almakla navlun mukavelesi hükümlerine göre mükellef ol
masa bile, yalnız taşıyana düşer. 

Müşterek avarya halleriyle yükün muhafazası, emniyet al
tına alınması ve kurtarılması için yapılan masraflar hakkında 
ikinci fıkra hükmü tatbik olunmaz. 

MADDE 1076. — Müddet üzerine kararlaştırılmış olan nav
lun, mukavelede aksine şart bulunmadıkça, kaptanın yükü alma
ya hazır olduğunu haber verdiği günü takibeden günden iti
baren işlemiye başlar. Safra ile yolculukta ise, yolculuğa ha
zır olduğunu haber verdiği günü takibeden günden ve bu haber 
yolculuğun başlamasından bir gün evveline kadar verilmemiş-
se geminin yola çıktığı günden itibaren işlemiye başlar. 

Sürastarya kararlaştırılmışsa müddet üzerine şart edilmiş 
navlun, bütün hallerde ancak yolculuğun başladığı günden iti
baren işlemiye başlar. 

Müddet üzerine navlun, boşaltmanın tamamlandığı günden 
sonra işlemez. 

Taşıyanın kusuru olmaksızın yolculuk gecikir veya kesilir-

6. Müddet üze
rine navlun. 
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se müddet üzerine navlun 1092 ve 1093 ncü maddelerin hüküm
leri mahfuz kalmak üzere araya giren günler için dahi ödenir. 

MADDE 1077. — Taşıyan, 1069 ncu maddede yazılı alacak
larından dolayı yük üzerinde rehin hakkını haizdir. 

Rehin hakkı, yük alıkonduğu veya tevdi edildiği yerde bu
lunduğu müddetçe bakidir; teslimden sonra dahi, otuz gün 
içinde mahkemeye müracaat olunmak ve mal henüz gönderile
nin zilyedliğinde bulunmak şartiyle devam eder. 

îcra ve îflâs Kanununun 145 ve mütaakıp maddeleri gere
ğince borçluya yapılması lâzımgeleıı ihbar ve tebliğler gönde
rilene yapılır. Gönderilen bulunmaz veya yükü teslim almak
tan imtina ederse ihbar ve tebliğlerin taşıtana yapılması lâzım
dır. 

MADDE 1078. — Taşıyanın alacakları hakkında ihtilâf çı
karsa, münazaalı para, mahkemece tâyin edilecek yere yatırı
lır yatırılmaz taşıyan malları teslim etmeye mecburdur. 

Taşıyan, malların tesliminden sonra kâfi teminat göstererek 
yatırılmış olan parayı alabilir. 

MADDE 1079. — Malları teslim etmiş olan taşıyan, gönde
rilene karşı haiz olduğu alacakların (Madde 1069) ödenmesini 
taşıtandan istiyemez. Ancak taşıtanın, taşıyanın zararına ola
rak, haksız mal iktisabında bulunduğu nispette rücu caizdir, 

MADDE 1080. — Taşıyan malları teslim etmeyip de rehni 
paraya çevirmek hakkını kullanmış ve fakat satış neticesinde 
alacağını tamamen elde edememişse, kendisiyle taşıtan arasında 
yapılan navlun mukavelesinden doğan alacaklarını elde edeme
diği nispette taşıtana rücu edebilir. 

MADDE 1081. — Gönderilen malı teslim almazsa taşıtan, 
navlun mukavelesi gereğince navlunu ve diğer alacakları taşı
yana ödemekle mükelleftir. 

Yükün taşıtan tarafından teslim alınmasında 1050 - 1078 
ve 1112 - 1115 nci maddeler hükümleri gönderilen yerine taşıtan 
geçmek suretiyle tatbik olunur. Böyle bir halde taşıyan husu
siyle alacakları için yük üzerinde 1077 ve 1078 nci maddeler hü
kümlerine göre rehin hakkını ve 1070 nci maddede yazılı malı 
teslimden kaçınma hakkını haizdir. 

Dördüncü Ayırım 
Yolculuğun başlamasına veya devamına engel olan sebepler 

MADDE 1082. — Yolculuk başlamadan Önce umulmıyan bir 
hal yüzünden : 

1. Gemi zayi olur, hususiyle batar yahut 818 nci madde 
gereğince mahkûmiyet kararı verilir ve «tamire değmez» ha
linde de gemi geciktirilmeksizin açık artırma ile satılır veya de
niz haydutlarının eline geçer yahut düşman malı diye yakalanır 
veya alıkonup ganimet olduğuna hüküm verilirse; 

2. Eşya taşıma mukavelesinde yalnız cins veya nevi ile de-

II - Rehin hakkı. 
1. Umumi olarak. 

2. Tevdi ve 
teminat. 

III - Rücu hakkı. 
1. Malların t es-

limi halinde. 

2. Rehnin paraya 
çevrilmesi hali. 

3. Gönderilenin 
malları teslim al
maması halinde. 

A) Basit 
yolculuk. 

I - Yolculuk baş
lamadan önceki 

hâdiseler. 
1. Mukavelenin 

hükümden 
düşmesi. 



2. Mukaveleden 
cayma hakkı. 

II - Yolculuk baş
ladıktan sonraki 

hâdiseler. 
1. Mukavelenin 

hükümden 
düşmesi. 

a) Geminin zıyaa 
uğraması, 
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ğil de, muayyen ve müşahhas olarak gösterilmiş olan mallar za
yi olursa; 

3. Eşya taşıma mukavelesinde muayyen ve müşahhas ola
rak gösterilmemiş maller gemiye konulduktan veya gemiye yük
letilmek üzere yükleme yerinde kaptan tarafmd an teslim alın
dıktan sonra zayi olursa; 
taraflar biri diğerine tazminat vermekle mükellef olmaksızın 
eşya taşıma mukavelesi hükümden düşer. 

Birinci fıkranın üçüncü bendindeki halde mallar 1039 ncu 
maddenin ikinci fıkrasında yazılı bekleme müddeti içinde zayi 
olursa, taşıtan 1022 nci maddeye dayanarak zayi olanlar yerine 
başka mal teslimine hazır olduğunu gecikmeksizin bildirdiği ve 
yine aynı müddet içinde teslime başladığı takdirde, mukavele 
hükümden düşmez. Taşıtan bu malların yüklenmesini en kısa 
bir zamanda bitirmeye, bu yükletmenin fazla masraflarını üze
rine almaya ve yükleme yüzünden bekleme müddeti uzarsa ta
şıyanın bu yüzden uğradığı zararı tazmine mecburdur. 

MADDE 1083. — Aşağıdaki hallerde taraflardan her biri, 
tazminat vermekle mükellef olmaksızın, mukaveleden cayabilir : 

1. Yolculuk başlamadan önce; gemiye ambargo konması ya
hut devlet veya yabancı devlet hizmeti için elkonması, varma ye
ri memleketi ile ticaretin menedilmesi, yükleme veya varma li
manının abluka altına alınması, eşya taşıma mukavelesi gere
ğince taşınacak olan malların yükleme limanından ihracının ve
ya varma limanına ithalinin menedilmesi, diğer bir âmme tasar
rufu ile geminin yola çıkmasının veya yolculuğun yapılmasının 
yahut eşya taşıma mukavelesi gereğince teslim edilecek olan 
malların yollanmasının menolunması. Bütün bu hallerde âmme 
tasarrufundan çıkan engel, ancak mevcut ihtimallere göre az 
zamanda ortadan kalkmıyacağı anlaşıldığı takdirde mukavele
den cayma hakkını verir. 

2. Yolculuk başlamadan önce bir harb çıktığı için geminin 
veya eşya taşıma mukavelesi gereğince gemi ile taşınacak olan 
malların yahut her ikisinin artık serbest sayılmaması ve zabıt 
ve müsadere tehlikesine mâruz kalması. 

Bu hükümler 1022 nci madde ile taşıtana verilmiş olan sa
lâhiyetin kullanılmasına mâni olmaz. 

MADDE 1084. — Gremi, yolculuk başladıktan sonra umul-
mıyan bir hal yüzünden 1082 nci maddenin birinci fıkrasının bi
rinci bendinde yazılı surette zayi olursa eşya taşıma mukavele
si hükümden düşer. Bununla beraber mallar emniyet altına alın
mış veya kurtarılmış olduğu nispette taşıtan aşılan mesafenin 
bütün yolculuğa olan nispetine göre mesafe navlunu öder. 

ödenecek mesafe navlunu, kurtarılmış olan mal değerini 
aşamaz. 
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MADDE 1085. — Mesafe navlununun hesaplanmasında yal

nız aşılmış mesafe ile kalan mesafe arasındaki nispet değil, aynı 
zamanda, vasati olarak, masraflar, zaman, rizikolar ve zahmet
ler itibariyle yolculuğun aşılan kısmı ile kalan kısmı arasındaki 
nispet dahi göz önünde tutulur. 

MADDE 1086. — Eşya taşıma mukavelesinin hükümden düş
mesi, kaptanın, geminin ziyamdan sonra da yükle ilgili olan
ların gıyabında 995 - 997 nci maddeler gereğince onların men
faatini korumak hususundaki vazifesini değiştirmez. Bu iti
barla kaptan, âcil hallerde önceden danışmaya dahi lüzum kal
maksızın halin icaplarına göre ya yükü ilgililerin hesabına başka 
bir gemi ile varma limanına taşımaya veyahut da yükün depo 
edilmesini veya satılmasını temin etmeye #ve yükün taşıtılması 
veya depo edilmesi halinde de, gerek bunun ve gerekse yükün 
bakımı için lâzım olan paraları elde etmek maksadiyle yükün 
bir kısmını satmaya veya taşıtılması halinde yükü tamamen veya 
kısmen deniz ödüncüne karşı rehnetmeye salahiyetli ve mecbur
dur. 

Mesafe navlunu ile taşıyanın 1069 ncu madde gereğince isti-
yebileceği diğer alacakları ve yükü takyideden müşterek avarya 
garame payları; kurtarma ve yardım masrafları ve deniz ödün
cü paraları ödenmedikçe veya temin edilmedikçe kaptan yükü 
elden çıkarmaya veya itasıtmak üzere başka bir gemiye teslim 
etmeye mecbur değildir. 

Birinci fıkraya göre kaptana düşen vazifelerin yapılmama-
sından doğacak zararlardan donatan dahi navlun ile ve gemi
den bir şey kurtarılmış oldukça gemi ile mesuldür. 

MADDE 1087. — Yolculuk başladıktan sonra mallar umul-
mıyan bir hal yüzünden zayi olursa eşya taşıma mukavelesi 
iki taraftan biri ötekine tazminat vermeye mecbur olmaksızın 
hükümden düşer; hususiyle 1072 nci maddenin 3 ve 4 ncü fıkra
larına göre aksine hüküm bulunmadıkça navlunun tamamen ve
ya kısmen ödenmesi lâzımgelmez. 

MADDE 1088. — Yolculuk başladıktan sonra 1083 ncü mad
dede yazılı umulmıyan hallerden biri çıkarsa taraflardan her 
biri tazminat vermekle mükellef olmaksızın mukaveleden caya
bilir. 

Ancak 1083 ncü maddenin birinci fıkrasının birinci bendin
de yazılı umulmıyan hallerden biri çıktığı takdirde cayma hak
kım kullanmak için, gemi bir Avrupa limanında bulunuyorsa üç 
ay, Avrupa dışı bir limanda bulunuyorsa beş ay müddetle 
mâniin kalkmasının beklenmesi lâzımdır. 

Kaptan manii bir limanda bulunduğu sırada öğrenirse bu 
müddet haber aldığı günden; aksi takdirde kendisine haber ve
rildikten sonra gemi ile bir limana vâsıl olduğu günden itibaren 
hesabolunur. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça gemi, caymanın bildirildiği 
sırada bulunduğu limanda boşaltılır. 

b) Mesafe nav
lunu hesabı. 

c) Kaptanın 
vazifeleri. 

d) Yükün zıyaa 
uğraması. 

. Mukaveleden 
cayma hakkı. 
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Taşıtan, yolculuğun aşılan kısmı için 1084 ve 1085 nci mad

deler gereğince mesafe navlunu ödemekle mükelleftir. 
Manii dolayısiyle gemi kalktığı limana veya başka bir li

mana dönerse mesafe navlunu, geminin varma limanına en ya
kın olmak üzere ulaştığı noktanın esas tutulması suretiyle tes-
bit olunan mesafe üzerinden hesabedilir. 

Kaptan; yukarda yazılı hallerde de eşya taşıma mukavelesin
den cayma haberi verilmeden önce olduğu gibi verildikten sonra 
da 995, 996, 997 ye 1086 ncı maddeler gereğince yükle ilgili 
olanların menfaatini korumakla mükelleftir. 

/// - Hususi haller. MADDE 1089. — Gemi yükü aldıktan sonra yolculuğa baş-
ı. Geminin li- lamadan önce yükleme limanmda yahut yolculuğa başladıktan 
manda kalma sonra bir ara veya barınma limanında 1083 ncü maddede ya-

zarureti. zıh. hâdiselerden biri dolayısiyle kalmaya mecbur olursa, kalma 
masrafları müşterek avarya şartları bulunmasa bile yakmda mu
kaveleden cayma ihbarının yapılacağına veya mukavelenin ta
mamen ifa olunacağına bakılmaksızın gemi navlun ve yük ara
sında müşterek avarya esaslarına göre paylaşılır. 1190 ncı mad
denin 1, 2, 3, ve 5 nci bentlerinde yazılı bütün masraflar kalma 
masraflarından sayılırsa da giriş ve çıkış masrafları, ancak 
mâni dolayısiyle bir barınma limanına sığınılmış olduğu tak
dirde kalma masraflarından sayılır. 

2. Yükün yalnız MADDE 1090. — Yükün tamamı hakkında gerçekleşmesi 
bîr kısmına muta- halinde 1082 ve 1083 ncü maddeler uyarınca akdi hükümsüz 

allık hâdiseler. kılacak veya akitten cayma salâhiyetini verecek olan sebepler
den birisi, yükten bir kısmı hakkında gerçekleştiği takdirde 
taşıtan, taşıyana durumunu güçleştirmemek şartiyle kararlaş
tırılanların yerine başka eşya yüklemekte yahut kararlaştırıl
mış bulunan navlunun yarısından ibaret olan pişmanlık nav
lununu ve taşıyanın caymadan doğan diğer alacaklarını (1040 
ncı madde) ödeyerek mukaveleden caymakta serbesttir. Taşı
tan bu hakları kullanırken riayet etmesi icabeden müddetle 
bağlı değildir; bununla beraber bu iki haktan hangisini kullan
mak istediğini gecikmeksizin bildirmek ve başka mal yüklemek 
şıkkını seçtiği takdirde, yüklemeyi en kısa bir zamanda bitir
mek, bu yüklemenin fazla masraflarını da üzerine almak ve 
bekleme müddeti bu sebepten uzarsa, taşıyanın bu yüzden uğ
rayacağı zararları da tazmin etmek mecburiyetindedir. 

Bu iki haktan hiçbirini kullanmazsa, yükün ıımu'lmıyan hal 
yüzünden kazaya uğramış olan kısmı için de tam navlun öde
meye mecburdur. Harb, ithalât veya ihracat yasağı yahut di
ğer bir âmme tasarrufu yüzünden yükün artık serbest sayıl-
mıyan kısmını her halde gemiden çıkarıp geri almaya mecbur
dur. 

Umulmıyan hal yolculuk başladıktan sonra baş gösterirse 
taşıtan, yükün bu yüzden kazaya uğrıyan kısmı için kaptan 
yükün mezkûr kısmını varma limanından başka bir limanda 
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boşaltmak zaruretinde kalıp da yolculuğa gecikerek veya ge
cikmeksizin devam etse dahi, tam navlunu ödemekle mükelleftir. 

1072 nci madde hükmü mahfuzdur. 
MADDE 1091. — Kaptanın denizde can veya mal kurtar

mak maksadiyle veyahut başka haklı bir sebeple rotadan ayrıl
ması tarafların hak ve mükellefiyetleri üzerine tesir icra etmez 
ve hususiyle taşıyan bu yüzden doğacak zararlardan mesul ol
maz. 

Medeni Kanunun ikinci maddesi hükmü mahfuzdur. 
MADDE 1092. — Bu kanunun 1083 - 1090 ncı maddelerin

de yazılı haller dışında, yolculuğun başlamadan önce veya baş
ladıktan sonra tabiî hâdiseler veya umulmıyan diğer haller yü
zünden gecikmesi tarafların hak ve mükellefiyetlerini değiştir
mez; meğer ki, mukavelenin belli gayesi bu gecikme yüzünden 
kaybolmuş olsun. Bununla beraber umulmıyan bir hal yüzün
den vâki olan ve mevcut ihtimallere göre uzunca bir zaman süre
ceği anlaşılan her gecikme sırasında taşıtan, gemiye yükletilmiş 
olan malları riziko ve masrafı kendisine aidolmak üzere ve vakit 
ve zamaniyle yeniden yüklemek için teminat göstermek şartiyle 
boşaltmaya salahiyetlidir. Yeniden yüklemezse navlunun tama
mını ödemeye mecbur kalır ve her halde sebebolduğu boşaltma 
yüzünden çıkan zararları tazmin eder. 

Gecikme bir âmme tasarrufundan ileri gelmiş ve navlun da 
1076 ncı madde hükmü gereğince müddet üzerine kararlaştırıl
mış olursa âmme tasarrufunun devam ettiği müddet için nav
lun ödemek lâzımgelmez. 

MADDE 1093. — Yolculuk sırasında geminin tamiri lâzım-
gelirse taşıtan, navlunun tamamını ve taşıyanın 1069 ncu mad
de hükmü gereğince istiyebileceği diğer alacaklarını ödemek ve 
1070 nci maddede yazılı alacakları tediye veya temin etmek şar
tiyle geminin bulunduğu yerde yükü tamamen geri almakta ve
yahut da tamirin bitmesini beklemekte serbesttir. Bu son hal
de, navlun müddet üzerine kararlaştırılmış olduğu takdirde ta
mirin devam ettiği müddet için navlun ödemek lâzımgelmez. 

MADDE 1094. — Navlun mukavelesi, 1082 - 1088 nci mad
deler gereğince kendiliğinden veya cayma neticesinde hüküm
den düşerse gemiden çıkarma masraflarını taşıyan; boşaltmanm 
diğer masraflarını taşıtan çeker. Bununla beraber umulmıyan 
hal yalnız yüke taallûk ederse boşaltmanın bütün masrafları ta
şıtana düşer. 1090 ncı maddedeki halde yükün yalnız bir kısmı 
boşaltılırsa hüküm aynıdır. Böyle bir halde boşaltma için bir 
limana uğramak icabederse taşıtan liman masraflarını da çe
ker. 

MADDE 1095. — Geminin yükü almak üzere yükleme lima
nına safra ile yolculuk yapmak mecburiyetinde kalması halin
de de 1082 - 1094 ncü maddeler tatbik olunur. Fakat böyle bir 
halde yolculuk ancak yükleme limanından hareketten sonra baş-

3. Geminin rota
dan ayrılması. 

4. Diğer gecikme 
sebepleri. 

5. Geminin yol
culuk sırasında 

tamiri. 

IV - Masraflar. 

B) Mürekkep 
yolculuk. 



C) Geminin ta
mamına mütaallik 

olmıyan taşıma 
mukaveleleri. 
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lamış sayılır. Gemi yükleme limanına ulaştıktan sonra bu liman
dan yolculuğa başlanmadan önce olsa bile mukavele kendiliğin
den veya cayma neticesinde hükümden düşerse taşıyan, yükle
me limanına olan yolculuk için 1085 nci maddedeki esaslara gö
re hesaplanacak bir mesafe tazminatı alır. 

Diğer mürekkep yolculuklarda 1082 - 1094 ncü maddeler an
cak mukavelenin mahiyeti ve muhtevası mâni olmadığı nispette 
tatbik olunur. 

MADDE 1096. — Navlun mukavelesi ceminin tamamına 
aidolmayıp da ancak geminin bir cüz'ü veya muayyen bir yeri
ne veyahut da parça mallara dair olursa 1082 - 1095 nci madde
ler hükümleri aşağıdaki farklarla tatbik olunur : 

1. 1083 ve 1088 nci maddelerdeki hallerde taraflardan her 
biri, mâni çıkar çıkmaz ne kadar süreceğine bakmaksızın mu
kaveleden cayma hakkını kullanabilir; 

2. 1090 nci maddedeki halde taşıtan mukaveleden cayma 
hakkını kullanamaz; 

3. 1092 nci maddedeki halde taşıtan muvakkaten boşaltmak 
hakkını ancak diğer taşıtanlar muvafakat ettikleri takdirde kul
lanabilir ; 

4. Taşıtan 1093 ncü maddedeki halde malları, ancak bunlar 
tamir sırasında zaten boşaltılmış olduğu takdirde ve tam nav
lunu ile diğer alacakları ödemek şartiyle geri alabilir. 

1045 ve 1047 nci maddeler hükümleri mahfuzdur. 

A) Nevileri ve 
tanzimi. 

B) Muhtevası. 
1 - Unsurları. 

Beşinci Ayırım 

Konişmento 

MADDE 1097. — Yük gemiye alınır alınmaz taşıyan, yükün 
teslim alındığı sırada verilmiş olan muvakkat makbuz veya te
sellüm konişmentosunun (Fıkra 5) iadesi mukabilinde yüklete-
nin istediği kadar nüshada «Yükleme konişmentosu» tanzim 
eder. 

Konişmentonun bütün nüshaları aynı metinde olması ve her 
birinde kaç nüsha tanzim edildiğinin gösterilmesi lâzımdır. 

Yükleten, talep üzerine, konişmentonun kendisi tarafından 
imzalanmış olan bir kopyesini taşıyana vermeye mecburdur. 

Kaptan ve donatanın bu hususta salahiyetli her hangi bir 
temsilcisi de, taşıyanın hususi salâhiyetine lüzum kalmaksızın 
konişmentoyu tanzim etmeye mezundur. 

Yükletenin muvafakatiyle, taşınmak üzere teslim alman 
fakat henüz gemiye yükletilmemiş olan mallara dair de koniş
mento (Tesellüm konişmentosu) tanzim olunabilir. Tesellüm 
konişmentosuna malların ne zaman ve hangi gemiye yüklen
miş olduğuna dair şerh verildiği takdirde bu konişmento «Yük
leme konişmentosu» hükmündedir. 

MADDE 1098. — Konişmento aşağıda yazılı hususları ihti
va eder : 

1. Taşıyanın ad ve soyadını veya ticaret unvanını; 
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2. Kaptanın ad ve soyadını; 
3. Geminin adı ve tâbiiyetini; 
4. Yükletenin ad ve soyadını veya ticaret unvanını; 
5. Gönderilenin ad ve soyadmı veya ticaret unvanını; 
6. Yükleme limanını; 
7. Boşaltma limanmı veya buna dair talimat almacak yeri; 
8. Gemiye yüklenen veya taşınmak üzere teslim alınan 

malların cinsi, ölçüsü, sayı veya tartısı, markaları ve haricen 
belli olan hal ve mahiyetleri; 

9. Navluna ait şartlar;, 
10. Tanzim olunduğu yer ve günü; 
11. Tanzim olunan nüshaların sayısını. 
MADDE 1099. — Kaptan veya donatanın diğer bir temsilci- II-Hususi haller. 

si tarafından tanzim olunan bir konişmentoda taşıyanın adı J. Taşıyanın adt-
gösterilmemiş olursa donatan, taşıyan sayılır. Taşıyanın adı 
yanlış bildirilmiş ise beyanın doğru olmamasından doğacak za
rardan gönderilene karşı donatan mesuldür. 

nm hiç gösteril
memesi veya yan
lış gösterilmesi. 

2. Malların ölçü, 
sayı, tartı ve mar
kalarına mütaallik 

şerhler. 

MADDE 1100. — Malların ölçü, sayı veya tartısı, markala-
riyle haricen belli olan hal ve mahiyetleri konişmentoda yükle
tenin talebi üzerine, kendisinin yükleme ^başlangıcından önce 
yazılı olarak bildirmiş olduğu gibi gösterilir. 

Bu hüküm aşağıda sayılı hallerde tatbik olunmaz : 
1. Markalar, malların veya ambalajlı olmaları halinde kab-

larrnın yahut zarflarının üstüne basılmamış veyahut normal 
şartlar altında yolculuğun sonuna kadar okunaklı kalacak şe
kilde başka surette tesbit edilmemiş olduğu takdirde; 

2. Yükletenin beyanlarının doğruluğunu kontrol etmeye 
imkân bulunmaması veya bu beyanların doğruluğundan yahut 
tamam olmasından şüphe edilmesi halinde. 

İkinci fıkrada yazılı hallerde konişmentoya bu hususa dair 
bir şerh verilmek şartiyle, yükletenin bildirdikleri olduğu gibi 
yazılabilir. 

MADDE 1101. — Aksi kararlaştırılmış olmadıkça yüklete
nin talebi üzerine konişmento gönderilenin emrine veya sade
ce emre olarak tanzim olunur. Bu son halde «emre» yükletenin 
emrine demektir. 

Konişmento gönderilen sıfatiyle taşıyamn veya kaptanın na
mına yazılı olabilir. 

MADDE 1102. — Konişmento gereğince kendisine mallar 
teslim edilecek olan veya konişmento emre yazılı ise ciro ve 
teslim ile kendisine devredilmiş olan kimse, malları teslim al
maya salahiyetlidir. 

Konişmento birden çok nüsha olarak tanzim edilmişse mal
lar, bir tek nüshanm salahiyetli hâmiline teslim edilir. 

MADDE 1103. — Konişmentonun birden çok salahiyetli ha- 2. Birden çok 
mili aynı zamanda müracaat ederse kaptan, hepsinin talebini konişmento hami-
reddederek malları bir umumi ambara veya başka emin bir ye- linin müracaatı, 

Emre yazılı 
konişmento. 

C) Hükümleri. 
I - Malların sala
hiyetli konişmento 
hâmiline teslimi. 

1. Umumi olarak. 
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II - Konişmento
nun malları 

temsili. 
1. Umumi olarak. 

2. Birden çok 
konşimento hâmili. 
a) Malların tes
liminden sonra. 

b) .Malların tes
liminden önce. 

3. Konşimento
nun geriverümesi 
mukabilinde mal

ların teslimi. 

4. Yükletenin 
talimatı. 

a) Umumi olarak. 

re tevdi etmeye ve hareket tarzının sebeplerini de göstererek 
bunu mezkûr konişmento hâmillerine bildirmeye mecburdur. 

Kaptan hareket tarzına ve sebeplerine dair resmî bir senet 
yaptırmaya ve bu yüzden çıkan masrafları navlunda olduğu 
gibi, yük üzerinden almaya salahiyetlidir. 

MADDE 1104. — Mallar, kaptan veya taşıyanın diğer bir 
temsilcisi tarafından taşınmak üzere teslim alınınca konişmen
tonun, konişmento gereğince yükü tesellüme salahiyetli olan 
kimseye teslimi, 1105 ve 1106 ncı maddeler mahfuz kalmak şar-
tiyle, Medeni Kanunun 871 ve 893 ncü maddelerinde yazılı hu
kuki neticeleri doğurur. 

MADDE 1105. — Emre yazılı bir konişmento birden fazla 
nüsha olarak tanzim edilmişse nüshalardan birinin hâmili, ko
nişmentonun teslimine 1104 ncü madde gereğince terettübeden 
neticeleri, kendisi henüz teslim talebinde bulunmadan önce bir 
diğer nüshaya istinaden 1102 nci madde uyarınca kaptandan 
malları teslim almış olan kimse aleyhine ileri süremez. 

MADDE 1106. — Kaptan malları henüz teslim etmeden bir
den çok konişmento hâmili müracaatla hâmili bulundukları ko
nişmento nüshalarına dayanarak mallar üzerinde birbirine zıt 
haklar iddia ederlerse, konişmentonun birden çok nüshalarını 
muhtelif kimselere devretmiş olan müşterek ciranta tarafından 
malları teslim almaya salahiyetli kılacak şekilde ilk önce ciro 
ve teslim edilmiş olan nüshanın hâmili diğerlerine tercih olunur. 

Ciro edilip de başka bir yere gönderilen konşimento nüsha
sı hakkında irsal tarihi konşimentonun hâmiline teslim tarihi 
hükmündedir. 

MADDE 1107. — Mallar, ancak konşimento nüshasının mal
ların alındığına şerh verilerek iadesi karşılığında teslim edilir. 

MADDE 1108. — Emre yazılı bir konişmento tanzim edil
mişse kaptan, yükletenin malların iadesi veya teslimi hususun
daki talimatına ancak kendisine konişmentonun bütün nüsha
ları geriverildiği takdirde riayet eder. 

Gemi, varma limanına vâsıl olmadan bir konişmento hâmili 
malların teslimini talebederse aynı hüküm tatbik olunur. 

Kaptan bu hükümlere aykırı hareket ederse taşıyan koniş
mentonun salahiyetli hâmiline karşı mesul kalır. 

Konişmento emre yazılı değilse, yükleten ve konşimentoda 
adı yazılı gönderilen muvafakat ettikleri takdirde, konişmen
tonun hiçbir nüshası ibraz edilmese dahi mallar iade veya tes
lim olunur. Şu kadar ki; konişmentonun bütün nüshaları ge-
riverilmiş değilse taşıyan bu yüzden doğabilecek zararlar için 
önce teminat gösterilmesini istiyebilir. 
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MADDE 1109. — Navlun mukavelesinin, geminin varma 

limanına vâsıl olmasından ömce umulmıyan bir hal neticesinde 
1082 - 1096 nci maddeler gereğince kendiliğinden veya cayma 
yüzünden hükümden düşmesi halinde de 1108 nci madde hük
mü tatbik olunur. 

MADDE 1110. — Taşıyan ile gönderilen arasındaki hukuki 
münasebetlerde konişmento esas tutulur. 

Konişmento, hususiyle taşıyanın malları 1098 nci madde
nin 8 nci bendinde ve 1114 ncü maddede yazılı olduğu gibi tes
lim aldığına dair karine teşkil eder. Bu hüküm : 

1. Konişmentoya 1100 ncü maddenin son fıkrası uyarınca 
bir şerhin yazılması halinde; 

2. Konişmentoya : «içindeki belli değil» veya aynı mâna
yı ifade eden bir şerhin yazılması şartiyle kaptana ambalajlı 
olarak veya kapalı kablar içinde tevdi edilmiş olan malların 
muhtevası hakkında; 
tatbik olunmaz. 

Taşıyan ile taşıtan arasındaki hukuki münasebetler navlun 
mukavelesinin hükümlerine bağlı kalır. 

MADDE 1111. — Navlun; malların miktarına (ölçü, sayı 
veya tartısına) göre kararlaştırılmış ve miktar da konişmento-
da gösterilmiş olursa, konişmentoda hilâfına bir şart olmadık
ça, navlun buna göre tâyin olunur. 1100 ncü maddenin son fık
rasında yazılan şerh konişmentoda aksine bir şart sayılmaz. 

Navlun için taşıma mukavelesine atıf yapılırsa bu atfın şü
mulüne boşaltma müddeti, sürastarya müddeti ve sürastarya 
ücreti hakkındaki hükümler dâhil sayılmaz. 

MADDE 1112. — Yükün tamamen veya kısmen zıyaı yüzün
den 1061 ve 1062 nci maddeler gereğince tazminat verilmesi lâ-
zımgelirse, taşıyan malların âdi piyasa değerini veya aynı cins 
ve mahiyetteki malların varma yerinde boşaltmanın başladığı 
tarihte, eğer gemi bu yerde boşaltılmazsa oraya muvasalatında 
haiz olduğu değeri öder; bundan zıya sebebiyle tasarruf edilen 
gümrük ve sair masraflarla navlun indirilir. 

Varma yerine ulaşılmadığı takdirde yolculuğun bittiği yer, 
yolculuk geminin zıyaiyle biterse, yükün emniyet altına alın
dığı yer, varma yeri sayılır. 

MADDE 1113. — Yükün hasarı yüzünden 1061 ve 1062 nci 
maddeler gereğince tazminat verilmesi lâzımgelirse, taşıyan, 
malların hasarlı haldeki satış değeri ile piyasa değeri veya mal
ların verma yerinde boşaltılmanın başladığı tarihte hasarsız 
olarak haiz olacakları değer arasındaki farkı öder; hasar sebe
biyle tasarruf edilen gümrük ve diğer masraflar bundan indi
rilir. 

MADDE 1114. — Yükleten yükün teins ve kıymetini yükle
me başlamadan önce bildirmemiş ve bu beyanı konişmentoya 
yazılmamış olduğu takdirde, taşıyan, her halde beher koli ve
ya parça başına en çok 1 500 Türk lirası ile mesul olur, 

b) Mukavelenin 
umulmıyan hal 
yüzünden hü

kümden düşmesi. 

III - Taşıyanla 
gönderilen ara

sındaki münasebet. 
1. Karine. 

2. Navlunun 
hesabı. 

3. Tazminat 
borcunun şümulü. 
a) Malların zıyaı 

halinde. 

b) Malların ha
sarı halinde. 

c) Tazminatın 
en yüksek haddi. 
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d) Memleket 

parası. 

D) Âmir 
hükümler, 

I - Umumi olarak. 

II • İstisnalar. 

MADDE 1115. — Tazminatın hesap ve ödeımıesinde Borçlar 
Kanununun 83 neti maddesi hükmü tatbik olunur. Şu kadar 
ki; hesap geminin varma yerine ulaşması sırasındaki rayiç üze
rinden yapılır. 1112 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü burada 
da tatbik olunur. 

MADDE 1116. — Bir konişmento tanzim edildiği takdirde 
taşıyanın : 

1. Geminin denize, yola ve yüke elverişliliğine mütaallik 
1019 ncu; 

2. Tazmin mükellefiyetine mütaallik 1023 ncü maddenin 
ikinci f ıkrasiyle 1061,1062 ve 1063 ncü; 

3. Muayene ve zararın tesbitine mütaallik 1066 ve 1067 nci; 
4. Konişmentonuıı karine teşkil etmesine dair 1110 ncu; 
5. Mesuliyetin en yüksek haddine mütaallik 1114 ncü; 

maddeler gereğince olan borç ve mesuliyetlerini önceden kaldır
ma veya daraltma neticesini doğuran bütün kayıt ve şartlar 
hükümsüzdür. Bu mükellefiyetlerden doğan gemi alacaklısı 
hakları için dahi aynı hüküm caridir. 

Sigortadan doğan hak ve alacakların taşıyana temlik edil
mesi veya taşıyana buna benzer menfaatler sağlanması netice
sini doğuran anlaşmalar ve hususiyle kanunlarla tanzim edil
miş bulunan ispat külfetinin taşıtan veya gönderilenin aleyhi
ne olarak tersine çevrilmesi neticesini doğuran bütün kayıt ve 
şartlar dahi birinci fıkrada yazılı kayıt ve şartlar hükmünde
dir. 

Yukarıki hükümler, birinci fıkranın 4 numaralı bendi ha-
ricolmak üzere Türkiye ̂ de bir yerden diğer yere taşman mal
lara ait navlun mukavelelerinde konişmento tanzim edilmemiş 
olsa dahi tatbik oluhur. 

Mesuliyeti genişleten anlaşmaların konişmentoya yazılması 
lâzımdır. 

MADDE 1117. — Müşterek avarya için yapılan anlaşmalar
da ve aşağıda yazılı hallerde 1116 nci madde hükmü tatbik olun
maz : 

1. Mukavelenin canlı hayvanlara veya konişmentoda gü
vertede taşınacağı yazılı olup da fiilen böyle taşman mallara 
taallûk etmesi; 

2. Taşıyana, malların yüklenmesinden önce ve boşaltılma
sından sonra düşen mükellefiyetler; 

3. Mûtat ticari taşıma işlerinden olmamasına rağmen nor
mal ticari işler arasında yapılacak olan bir mal taşıma işine 
mütaallik olup da malların hususi vasıfları veya mahiyetleri ya
hut taşımanın hususi halleri sebebiyle haklı görülen anlaşma
lar (Yalnız konişmentonun bu anlaşmaları ve «Emre değildir» 
kaydını ihtiva etmesi şarttır) ; 

4. 1118 nci maddede yazılı çarter partiler; şu kadar ki; 
1116 nci maddenin 3 ncü fıkrası hükmü mahfuzdur. 

Yukarıki fıkradaki hallerde kabul edilecek olan mesuliyeti 
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bertaraf veya tahdideden şartlar hakkında Borçlar Kanunu 
hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 1118. — Çarter mukavelesi halinde bir konişmento 
tanzim edilirse 1116 ncı madde hükmü konişmentonun bir üçün
cü şahsa teslim edildiği andan itibaren tatbik olunur. 

III - Çarter mu
kavelesi. 

İKİNCİ KISIM 
Yolcu taşıma mukavelesi 

MADDE 1119. — Taşıma mukavelesinde yolcunun adı yazılı A) Yolcunun hak 
olursa yolcu, taşımına hakkını bir başkasına devredemez. , ve mükellefiyetleri. 

I - Taşınma hak
kının devri. 

II - Kaptanın tali
matına riayet. 

III - Yolcunun 
gecikmesi. 

B) Mukavelenin 
hükümden 
düşmesi. 

I - Yolcunun şah-
smdaki sebepler 

yüzünden. 

MADDE 1120. — Yolcu kaptanın gemideki nizama mütaal-
lik bütün talimatına uymaya mecburdur. 

MADDE 1121. — Yolculuk başlamadan önce veya başladık
tan sonra vaktinde gemiye gelmiyen yolcu; kaptanın kendisi
ni beklemeksizin yolculuğa başlamış veya devam etmiş olması 
halinde taşıma ücretini tam olarak vermeye mecburdur. 

MADDE 1122. — Yolcu, yolculuk başlamadan önce taşıma 
mukavelesinden caydığını bildirir veya ölür yahut hastalık ve
ya şahsına taallûk eden diğer bir umulmıyan hal yüzünden yol
culuktan vazgeçmiye mecbur olursa taşıma ücretinin ancak ya
rısını öder. 

Yolculuk başladıktan sonra mukaveleden cayma bildirilir 
veya yukarda yazılı umulmıyan hallerden biri vâki olursa ta
şıma ücreti tam olarak verilir. 

MADDE 1123. — Gemi 1082 nci maddenin birimci fıkrasının II - Geminin zıyat. 
birinci bendinde yazılı umulmıyan hal yüzünden zıyaa uğrar
sa taşıma mukavelesi hükümden düşer. 

MADDE 1124. — Bir harb çıkarsa ve bunun neticesi olarak M - Cayma hakkı. 
gemi artık serbest sayılmayıp da zaptedilmek tehlikesine mâ
ruz bulunursa yahut gemiye taallûk eden bir âmme tasarru-
fiyle yolculuk durdurıılursa yolcu mukaveleden caymak hak
kını haizdir. 

Yukarıki fıkrada yazılı sebeplerden dolayı veyahut gemi 
esas itibariyle yük taşımaya tahsis edilmiş olup da kendi ku
suru olmaksızın yük taşıma işinin yapılamaması halinde taşı
yan dahi akitten cayabilir. 

MADDE 1125. — Taşıma mukavelesinin, 1123 ve 1124 ncü 
maddeler gereğince hükümden düşmesi halinde taraflardan 
hiçbiri diğerine tazminat vermekle mükellef değildir. 

Mukavele yolculuk başladıktan sonra hükümden düşmüşse 
yolcu, taşıma ücretini aşılan kısmın bütün yolculuğa nispetine 
göre öder. 

IV - Tazminat. 
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C) Yolculuk sı
rasında geminin 

tamiri. 

D) Bagaj. 
I - Ücret. 

II • Tatbik oluna
cak hükümler. 

III-Rehin hakkı. 

IV - Taşıyanın 
ölüm veya cis-

mani zarar halin
deki mükellefi

yetleri. 

Ödenecek miktarın hesabında 1085 nci madde hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 1126. — Yolculuk sırasında geminin tamiri lâzım-
gelirse yolcu, tamirin bitmesini beklemese bile, taşıma ücretini 
tam olarak verir. Tamirin bitmesini beklerse, taşıyan kendisi
ne yolculuk tekrar başlayıncaya kadar ayrıca bir ücret iste
meksizin yatacak yer temin etmeye ve yemek hususunda da 
taşıma mukavelesi gereğince kendisine düşen mükellefiyetleri 
ifaya devam etmeye mecburdur. 

Taşıyan, mukavele gereğince yolcunun haiz olduğu diğer 
haklara halel gelmeksizin bir fırsattan istifade ile yolcuyu ay
nı derecede iyi olan diğer bir gemi ile varma limanına taşıma
yı teklif edip yolcu da bu teklifi ka'bul etmezse yolculuk tek
rar başlayıncaya kadar yatacak yer ve yiyecek temini talebinde 
bulunamaz. 

MADDE 1127. — Aksi kararlaştırılmış olmadıkça yolcu, ta
şıma mukavelesi gereğince gemiye getirebileceği bagaj için 
taşıma ücretinden başka bir ücret vermeye mecbur değildir. 

MADDE 1128. — Gemiye getirilen bagaj hakkında 1021 ve 
1051 nci maddelerle 1072 nci maddenin ilk fıkrası hükümleri 
tatbik olunur. 

Bagaj kaptan veya bu hususa memur edilen şahıs tarafın
dan teslim alınmış olursa zıyaı veya hasarı halinde 1061, 1063 
ncü ve 1065 - 1068 nci maddeler hükümleri tatbik olunur. Kıy
metli eşya, sanat eserleri, para ve kıymetli evrak için ancak 
malın cinsi ve kıymeti teslim sırasında kaptana veya memur 
edilen şahsa bildirilmiş olduğu takdirde taşıyan mesul olur. 

Yolcu tarafından gemiye getirilmiş olan bütün eşya hakkın
da 1023 - 1028 nci maddelerle 1073 ncü madde hükümleri de 
tatbik olunur. 

MADDE 1129. — Taşıma ücreti için taşıyan, yolcunun ge
miye getirdiği eşya üzerinde rehin hakkını haizdir. 

Rehin hakkı ancak eşyanın alıkonduğu veya depo edildiği 
müddetçe mevcuttur. 

MADDE 1130. — Taşıyanın yolcuları sağ ve salim olarak 
ulaştırma mükellefiyeti ve bu mükellefiyetin yerine getirilme
mesi neticesinde yolcular ve ölümleri halinde yardımlarından 
mahrum kalanlar lehine doğan tazminat hakları 806 ncı mad
de hükümlerine tâbidir. Şu kadar ki; donatanın gemi ve nav
lunla mahdudolarak mesul tutulmasına ait hükümler mahfuz
dur. 

Taşıyanın yukarıki fıkra hükmüne dayanan mesuliyetini 
hafifleten veya kaldıran bütün şartlar hakkında 766 ncı mad
de hükümleri tatbik olunur. 

Yolcu ölürse kaptan, ölenin gemide bulunan eşyasını 807 
nci madde gereğince korumakla mükelleftir. 



MADDE 1131. — Geminin tamamı veya muayyen bir cüz'ü 
yolcu taşımak üzere üçüncü şahsa tahsis edilir veya üçüncü 
şahsa muayyen miktarda yolcu taşıma hakkı verilirse, taşıyan 
ile üçüncü şahıs arasındaki hukuki münasebet hakkında dör
düncü faslın birinci kısmının mezkûr münasebetin mahiyeti 
ile telif olunabilecek hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 1132. — Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun 
aşağıdaki fasıllarında yazılı olan «navlun» tâbirimden taşıma 
ücreti de anlaşılır. 

E) Geminin yol
cu taşımak üzere 
diğer bir kimse

ye tahsisi. 

F) Navlun tâbi
rinin şümulü. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Denizaşırı satış mukaveleleri 

MADDE 1133. — Satış mukavelesinde; yüklemeden sonra
ki nefi ve hasarların münhasıran satıcıya aidolacağına veya 
mukavelenin ifası hususunun geminin varma yerine selâmetle 
ulaşmasına talikma yahut alıcının emtiayı arzusuna veya mu
kavele yapıldığı anda teslim olunan numuneye göre beğenip 
beğenmemekte serbest olacağına dair şartlar varsa, «sif» veya 
her hangi başka bir ticari ıstılah kullanılmış olsa bile, bu mu
kavele boşaltma yerinde teslim şartiyle vukubulan bir satıştır. 

1134 - 1137 nci maddeler hükümleri mahfuz kalmak şartiyle 
25 nci madde hükmü boşaltma yerinde teslim şartiyle satışlar 
hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 1134. — Malların yükletildiği veya yükletileceği 
geminin tâyini suretiyle satışı halinde bu akit, geminin varma 
yerine selâmetle ulaşması şartına bağlı sayılır. 

Satıcı, malların yükletildiği veya yükletileceği gemiyi mu
kavele veya ticari teamül ile kabul edilen bir müddet içinde 
tâyin hakkını muhafaza ettiği takdirde mezkûr müddet içinde 
gemiyi tâyin etmemiş ise alıcı, geminin tâyinini veya mukave
lenin aynen ifasından vazgeçerek tazminat verilmesini istiye-
bilir. 

Gremiyi tâyin için mukavele veya ticari teamül ile kabul edil
miş bir müddet yoksa alıcı, mahkemeye müracaat ederek mez
kûr müddetin nıüstacelen tâyinini talebedebilir. 

MADDE 1135. — Mukavele ile veya sonradan tâyin olunan 
geminin hareketi veya varma yerine ulaşması için bir müddet 
tâyin edilip de gemi mezkûr vakitte hareket etmemiş veya mu
ayyen müddet içinde varma yerine ulaşmamışsa alıcı mukave
lenin aynen ifasından vazgeçebilir. Şu kadar ki; geminin ulaş
ması için tâyin edilen zamanı alıcı bir veya birkaç defa temdi-
dedebilir. 

Greminin ulaşmasına dair bir müddet tâyin edilmediği tak
dirde mezkûr geminin yolculuğunu bitirmesi için lâzımgelen 
zaman taraflarca tâyin edilmiş sayılır. Bu takdirde geminin 
ulaşması gecikmişse alıcı mahkemeye .müracaat ederek bu hu
susta müstacelen bir müddet tâvinini taleibedebilir, Her halde 

A) Boşaltma ye
rinde teslim şar

tiyle satış. 
1. Umumi olarak. 

II - Malların yük
letildiği veya yük
letileceği geminin 
tâyini suretiyle 

satışı. 
1. Geminin 

tâyini. 

2. Geminin ha
reket veya ulaş
ma zamanının 

tâyini. 
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mahkemenin tâyin edeceği müddet geminin yükleme yerinden 
hareketi tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Tâyin edilen 
müddet içinde gemi ulaşmazsa alıcı aynen ifadan vazgeçebilir. 

3. Aktarma. MADDE 1136. — Mallar yolculuk sırasında mücbir sebep 
yüzünden yükletildiği gemiden diğer bir ıgemiye aktarılmışsa 
akdin aynen ifasından vazgeçilemeyip malların aktarma edildi
ği gemi önceden tâyin olunan geminin yerine geçmiş sayılır. 

4. Malların ha- MADDE 1137. — Yolculuk sırasında mallar, kasdedilen 
sara uğraması. menfaat zail olaicak derecede deniz hasarına uğramışsa muka-

"""* vele hükümden düşer. 
Diğer hallerde alıcı malları ulaştırıldıkları zamandaki bu

lunduğu hal üzere kabule mecburdur. Bu takdirde bilirkişi 
marifetiyle takdir edilecek miktar malın bedelinden indirilir. 

B) Fob satış. MADDE 1138. — Yükleme limanı zikrolunarak «fob» satı
lan malların satıcı tarafından mukavele şartları dairesinde ve 
bunlar yoksa yükleme yerindeki teamüllerle muayyen olan su
ret ve zamanda ve ambalaj içinde alıcı tarafmdan tâyin oluna
cak gemide teslim edilmesi lâzımdır. 

«Fob» satılan malların geminin küpeştesini fiilen geçtiği 
andan itibaren nefi ve hasarı alıcıya aittir. Şu kadar ki; tâyin 
olunan gemi vaktinde hazır olmazsa malların satıcı tarafından 
alıcının emrine amade kılındığı andan ve alıcı gemiyi vakit ve 
zamanında tâyin etmemiş veya malı teslim almak için bir müd
det tâyin yahut teslim yeri hakkında seçme hakkını muhafaza 
etmiş olup da vakit ve zamanında buna dair talimat gönderme
miş olduğu takdirde kararlaştırılan müddetin bitiminden iti
baren hasarı alıcıya aittir. 

Masraflar hakkında 1146 nci madde hükmü tatbik olunur. 
Şu kadar ki; konişmento masraflariyle navlun bedeli ve hasa
rın alıcıya intikal ettiği andan sonra mallara binen bütün mas
raflar alıcıya aittir. 

Diğer hususlarda 25 nci madde hükmü «fob» satış hakkın
da da tatbik olunur. 

MADDE 1139. — Bir malın muayyen bir yere taşınması için 
gemiye yükletilmesi şartiyle mal değerinden ve satıcı tarafın
dan ödenecek sigorta ücretiyle navlundan ibaret maktu bir 
bedel karşılığında yapılan satışa «sif» satış denir. 

Satıcı borcunu kısım kısım yerine getirmeye salahiyetli ol
duğu takdirde yükletilen her kısım emtia ayrıca satılmış sa
yılır. 

1140 - 1158 nci maddeler hükümleri mahfuz kalmak şartiyle 
25 nci madde hükmü sif satış hakkında da tatbik olunur. 

II-Satıcının MADDE 1140. — «Sif» satılan malların; satıcı tarafından 
borçlan. mukavele şartları dairesinde ve bunlar yoksa yükleme j^erin-

1. Yükleme. deki teamüllerle muayyen olan şekil ve zamanda ve ambalaj 
borcu. içinde gemiye yükletilmesi lâzımdır. 

a) Umumi olarak. Satıcının; malların gemiye yükletildiği andaki halini, tartı 

C) Sif satı§. 
I - Tarif. 
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ve vasıflarını keşif ve muayene ettireceğine dair olan mukave
le muteberdir. Bu takdirde satıcı mahkemeye müracaatla bi
lir kişi tâyinini talebedebilir. Bilir kişi tarafından tanzim edilen 
rapor hileye müstenit değilse alıcıya karşı muteberdir. 

Mukavele yapıldığı anda satılan mallar gemiye yükletilmiş 
veya 1097 nci maddenin son fıkrası hükmü gereğince taşıyan 
tarafından taşınmak üzere teslim alınmış bulunur yahut satıcı 
borcunu yerine getirmek üzere, her hangi bir gemiye yükletil
miş olup da satılan malların cins, mahiyet ve vasıfları itiba
riyle aynı malları tedarik etmek hakkını haiz olursa, satıcı 
mezkûr malların mukavelenin ifası için tâyin ve tahsis edilmiş 
olduğunu alıcıya bildirmekle birinci fıkrada yazılı borcunu ye
rine getirmiş sayılır. Böyle bir halde, daha önce bildirme ya
pılmamış ise, konişmento ve sair belgelerin alıcıya teslimi, bil
dirme hükmündedir. 

Satıcıya düşen teslim borcunun ifa yeri malın yüklendiği 
yerdir. Şu kadar ki ; malın mülkiyetinin alıcıya geçmesi onu 
temsil eden konişmentonun ciro ve teslimi ile olur. 

MADDE 1141. — Satıcı, satılan malların hepsini mukavele 1>) Yükleme 
ile muayyen tarihte ve müddet içinde yahut mukavele yoksa tarihi. 
münasip bir müddet içinde gemiye yüklemek veya taşıyıcıya, 
yükletilmek üzere teslim etmekle mükelleftir. 

Satıcı, malların usulüne muvafık olarak yükletildiğini bir 
>. yükleme konişmentosu ile ispat eder. Tesellüm konişmentosu 

halinde; yüklemenin konişmentoda yazılı tarihte hakikaten ya
pılmadığını alıcı her zaman ispat edebilir. Şu kadar ki ; tesel
lüm konişmentosu 1097 nci maddenin son fıkrasının son cümle
sinde yazılı şerhi ihtiva ederse alıcı hilafını ispat edemez. 

Mallar memleket içindeki bir şehirden veya nehir üzerinde 
bulunan bir limandan sevk edildiği ve mezkûr malları taşıya
cak bütün vasıtalar için tek konişmento tanzim kılındığı tak
dirde bu malların yükletildiği ilk vasıta ile sevk edildiği tarih, 
yükleme tarihi hükmünde tutulur. 

MADDE 1142. — Satıcı, yükleme borcunu kısmen veya ta- c) Gecikme. 
mamen yükleme tarihinde mücbir sebebe dayanmaksızın yerine 
getirmemiş ise alıcı, mukavelenin aynen ifasından vazgeçebi
lir. Vazgeçme gecikmeksizin ihbar edilmelidir. 

Mücbir sebep; satılan malların veya bir kısmının istihsaline, 
işlenmesine, gönderilmesine veya yüklenmesine yahut eşya ta
şıma mukavelelerinin yapılmasına mâni olursa, satıcı keyfiyeti 
gecikmeksizin alıcıya bildirdiği takdirde yüklemenin yapılaca
ğı müddet, mâniin ortadan kalkmasına kadar uzatılmış sayılır. 
Şu kadar ki; 1141 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı müd
detin sonundan itibaren 15 gün geçmişse her iki taraf tazminat 
istemeksizin mukaveleden veya mukavelenin henüz ifa edilme
miş olan kısmından cayabilir. Caymanın 15 günlük müddetin 
geçmesinden itibaren bir hafta içinde ihbar edilmesi şarttır. 
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d) Nefi ve hasar. 

2. Taşıma sözleş
mesini yapmak 

borcu. 
a) Umumi olarak. 

b) Konişmento. 

e) Masraflar. 

MADDE 1143. — «Sif» satılan malların geminin küpeştesi
ni aştığı andan itibaren nefi ve hasarı alıcıya aittir. Şu kadar 
ki ; mallar yalnız ııev'an tâyin edilmişse satıcı, inalların yükle
me anı ile markaları ve yükletildiği gemi hakkında aldığı ma
lûmatı derhal alıcıya bildirmek suretiyle yüklettiği malları tâ
yin ve tahsis etmiş olması şarttır-

1140 ncı maddenin üçüncü fıkrasında yazılı hallerde nefi ve 
hasar, bildirme tarihinden itibaren alıcıya aittir. 

MADDE 1144. — Satıcı; 1140 ncı maddenin 3 ncü fıkrasın
da yazılı haller haricolmak üzere, yükleme yerinden varma li
manında vinç üzerinde teslimine kadar taşınması için ve nav
lun kendi tarafından ödenmek üzere, malların cins ve mahiye
tine elverişli 'bir taşıma mukavelesi yapmakla mükelleftir. 

Malın hangi gemiye yükletileceği akitle kararlaştırılmış ol
madığı takdirde, satıcı malları, yükleme yeri ve zamanında bu 
gibi malların yollanması için mûtat olan ve yükleme ve varma 
limanları arasındaki mûtat yolu takibeden bir gemi ile taşıta
bilir. 

Satıcı; satış mukavelesine aykırı olarak ve muhik sebep ol
maksızın, malları tâyin edilenden (başka bir gemiye veya vapur 
yerine yelkenliye yahut doğru bir gemi yerine bâzı iskelelere 
uğrayan bir gemiye yükletmiş ise alıcı aynen ifadan vazgeçe
rek tazminat istiyebilir. Şu kadar ki ; satıcı malların yükletile
ceği gemiyi tek konişmento münderecatına dayanarak tâyin 
etmiş ise donatanın veya taşıyanın, satıcı ile olan münasebet
lerinde bu tâyin kaydına riayete mecbur olmadığı hallerde sa
tıcı da alıcıya karşı mezkûr kayda riayetle mükellef değildir. 

MADDE 1145. — Taşıma mukaveleleri dolayısiyle gemiye 
yükletilmiş veya yükletilmek üzere taşıyana teslim edilmiş olan 
mallar karşılığında bir konişmento tanzim ettirilmesi lâzımdır. 

Konişmentolarla taşıma mukavelelerine derci mûtat olan 
şartlar, 1116 ve 1118 nci maddeler hükümlerine muhalif olma
dıkça alıcıya karşı da muteberdir. 

Mallar, 1141 nci maddenin son fıkrası gereğince tek koniş
mento ile gönderilmişse bu konişmento malların ilk sevk edil
diği yerde ve bütün yolculuğa şâmil olmak üzere tanzim edilmek 
lâzımdır. 

MADDE 1146. — Satıcı ambalaj masrafları ve navlundan 
başka malların gemiye yükletilmesi için gerekli muayene ve 
kontrol işlerine mütaallik masraflara, hususiyle kalite kontro
lü, Ölçü, tart ı ve sayma masraflar] ile bütün yükleme masrafla
rına ve ödenmesi lâzımgelen (bütün hare, vergi, resim ve ihraç 
takasları dâhil olmak üzere, sair mükellefiyetlere katlanmaya 
mecburdur. 

Alıcı tarafından istihsali talebolunduğu takdirde, menşe şa-
hadetnamesiyle yükleme veya menşe memleketinde verilip mal
ları varma yerine ithal veya malların üçüncü devlet ülkesinden 
transit tarikiyle geçmesi için alıcıya lüzumlu olabilecek vesika-
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ların masrafları ve (bunların tercüme ve tasdiki için sarf edilen 
hare ve sair masraflar alıcıya aittir. 

MADDE 1147. — Satıcı; yükletilmiş malları, sigorta poliçe- 3. Sigorta ettir-
lerine derci mûtat olan şartlar dairesinde denizcilik rizikoları- we borcu. 
na karşı muteber bir sigortacıya sigorta ettirmek ve sigorta iic- a) Umumi olarak, 
retini ödemekle mükelleftir. 

Aksine mukavele veya teamül olmadıkça sigorta bedelinin 
malların fatura ile belli olan sif değerine umulan 'kâr olarak 
yüzde on ilâvesi suretiyle hâsıl olacak tutarda olması lâzımdır. 

Mallar kısım kısım yükletilmiş ise her kısım ayrı ayrı si
gorta ettirilir. 

Satıcı alıcıya karşı bizzat sigortacı vazifesini göremez. 

MADDE 1148. — Aksi kararlaştırılmış olmadıkça sigorta b) Rizikolar. 
ile karşılanması lâzımgelen rizikolar, alelade rizikolardan iba
ret olup harb rizikosu hariçtir- Alıcının talebi üzerine harb ri
zikosuna karşı da sigorta yapılırsa mezkûr sigorta ücreti alıcı
ya aittir. 

Sigortanın şümulüne, muafiyetlere ve sigorta bedelinin öde
me tarzına ait şartların tâyininde; yükleme yerindeki ticari 
taamüllerle malların cins ve mahiyeti ve geminin önceden tâ
yin olunan rotası göz önünde tutulur. Şu kadar 'ki; sigortanın 
malların yükletilmiş veya yükletilmek üzere taşıyıcıya teslim 
edilmiş olduğu yerden, mûtat aktarmalar dâhil olmak üzere, 
varma limanında vinç üzerinde teslimine kadar olan rizikoları 
karşılaması lâzımdır. 

Satıcı malları tanınmış ve muteber bir sigortacıya sigorta 
ettirmiş ise sigortacının sigorta (bedelini ödemekten âciz kal
masından dolayı alıcıya karşı mesul değildir. 

MADDE 1149. — Muvakkat bir sigorta ilmühaberi, sigorta- c) Muvakkat sı
nın hususi şartlarını havi olmadıkça ve diğer şartlar hakkında gorta ilmühaberi. 
sigorta poliçesi numunelerinden birine atfen tanzim edilmedik
çe sigorta poliçesi yerine geçmez. 

MADDE 1150. — Mallar yükletildikten sonra muntazam ci
rolu konişmentosu ile beraber sigorta poliçesi veya onun yeri
ne muvakkat bir sigorta ilmühaberi, kati fatura veya mallar 
kısım kısım yükletilmiş yahut 1157 ve 1158 nci maddelerde ya
zılı hallerden biri mevcutsa, muvakkat fatura ve icabı halinde 
malların vasfı ve tartısını müsbit şahadetname ile mukaveleye 
göre satıcının vermeye mecbur olduğu diğer vesikalar, satıcı 
tarafından gecikmeksizin alıcıya ibraz edilir veya ettirilir. 

Konişmentoda cart er mukavelesine taallûk eden kayıtlar bu
lunursa çarter partinin sureti de ibraz edilir. 

MADDE 1151. — Alıcıya ibraz edilen vesikaların tam, mu
teber ve muntazam olması ve malların irsal edildiği yerde tan
zim edilmiş bulunmaları şarttır. 

Konişmento birden çok nüsha olarak tanzim edilip de met
ninde alıcı veya acentesi yahut diğer bir temsilcisi gönderilen 

4. Vesikaları ib
raz etme borcu. 

a) Umumi olarak. 

b) Vesikaların 
tam ve munta

zam olması. 



— 228 — 

/ / / - Alıcının 
borçlan. 

1. Vesikaları in
celeme borcu. 

2. ödeme borcu. 
a) Umumi olarak. 

b) Masraflar. 

3. Malları teslim 
alma borcu. 

a) Umumi olarak. 

olarak gösterilmişse, satıcı, konişmentonun yalnız bir nüshası
nı ibraz etmekle iktifa edebilir; diğer hallerde »bütün nüshaları 
ibraz etmeye mecburdur; meğer ki , diğer nüshaların ibraz edil
memesi yüzünden doğacak zararın tazminini sağlıyan muteber 
bir bankanın teminat mektubunu alıcıya vermiş olsun. 

ibraz edilen vesikaların münderecatı esaslı noktalarında 
satış mukavelesine tevafuk etmezse, alıcı vesikaları reddede
rek mukavelenin aynen ifasından vazgeçip tazminat istiyebilir. 

MADDE 1152. — Alıcı yukarıki maddede yazılı vesikaların 
kendisine ibraz edilmesi üzerine bunları inceliyerek gecikmek
sizin kabul veya reddettiğini beyana mecburdur. 

Vesikaların ibrazından itibaren üç gün zarfında alıcı bir 
itiraz deraıeyan etmediği takdirde bunların tam, muteber ve 
muntazam olduğunu kabul etmiş sayılır. 

Kezalik bâzı muayyen sebepler zikir ve tasrihi ile vesikala
rı reddetmiş veya ihtirazi kayıtla kabul etmiş ise bu muayyen 
sebepler dışında bir itiraz dermeyan edemez. 

Vesikaları reddettiği takdirde reddiıı haksız olduğu tebey-
yün ederse, alıcı satıcıya tazminat vermeye mecburdur. 

Alıcı vesikaları kabul etmiş ise; satılcımn hilesi sabit olma
dıkça veya malların vesikaların münderecatına uygun olmadığı 
anlaşılmadıkça mukaveleye riayete mecburdur. 

MADDE 1153- — Alıcı 1151 nci maddede yazılı vesikaları 
teslim alabilmek için satış mukavelesinde aksine hüküm olma
dıkça satış bedelini ödemekle mükelleftir. 

Alıcı; malları muayene etmek fırsatını henüz /bulamamış ol
duğunu ileri sürerek muntazam vesikaları reddedemiyeceği gi
bi satış bedelini ödemekten ele imtina edemez. 

MADDE 1154. — Malların varma limanına kadar deniz yo-
liyle taşınması sırasında ihtiyar olunacak türlü masrafları ve, 
satış mukavelesinde aksine hüküm olmadıkça, mavna ücretiyle 
malların rıhtıma çıkarılması için gerekli masrafları, gümrük 
ve malların ithali sebebiyle ve ithali sırasında talebolunan hare, 
resim, vergi ve ithal takasları dâhil olmak üzere, diğer mükelle
fiyetleri alıcıya aittir. 

Malları teslim alabilmek için 1069 ve 1070 nci maddeler ge
reğince paraların ödenmesi lâzımgelirse alıcı; fatura tutarına 
kadar ve satış bedelinden indirilmek üzere ödemelerde bulun
maya mecburdur. 

MADDE 1155. — Geminin varma limanına ulaşmasında alı
cı malları teslim almakla mükelleftir. 

Mallar konişmento ve taşıma mukavelesindeki şartlara ve 
bunlarda açık kayıt yoksa varma limanındaki teamüllere göre 
çıkarılır. 

Alıcı; vesikaları hâmil olduğu halde münderecatmm numa
ra, marka, kontr marka, ambalaj şartları itibariyle gemiden 
çıkan mâllara muvafık olup olmadığını muayene edebilir. 

Satıcının kusuru sebebiyle malların tâyin ve teşhisi kabil 
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olmamışsa alıcı mukavelenin aynen ifasından vazgeçerek tazmi
nat istiyebilir. 

MADDE 1156. — Grönderilen mallar ile mukavelenin mev
zuunu teşkil' eden mallar arasında vasıf itibariyle görülen fark, 
alıcının malı kabul etmeye nasafet kaidesine göre zorlanamrya-
eağı derecede aşırı değilse alıcı, malları teslim almaya mecbur 
tutulur. Ancak, satış bedelinden bilir kişi tarafından takdir 
edilecek bir miktarın indirilmesini istiyebilir. Satış bedelin
den indirilecek miktar, mukavelede aksine hüküm yoksa, bo
şaltma limanındaki teamüllere göre tesbit olunur. 

MADDE 1157. — Satış bedeli tutarının, boşaltma zamanın
da tahakkuk edecek veya kabul edilecek tartı üzerinden ödene
ceğine dair olan şart muteberdir. Bu suretle mukavele münde
recatına göre muvakkat bir fatura tanzim edilerek vesikaların 
ibrazında ödenecek olan para satış bedelinin yüzde yetmiş beşi 
ile doksanı arasında bir noksanla tâyin olunur. 

Malların ulaştığı limanda taraflar veya acente veyahut tem
silcileri hazır olduğu halde usulü dairesinde tartısı yapıldık
tan sonra katı fatura tanzim olunur, iki fatura tutarları ara
sındaki fark, malların teslim alınması tarihinden itibaren se
kiz gün içinde icabına göre alıcı tarafından ödenir veya satıcı 
tarafından kendisine geriverilir. 

MADDE 1158. — Mukavelede «tahminen» veya «katiyen mu
ayyen miktar» kayıtları bulunduğu zaman satış bedeli aşağıda 
yazılı tarzda tâyin olunup ödenir : 

Mukavelede «tahminen» kaydı mevcutsa satılan mallar ge
minin tamamen hamulesine şâmil olduğu takdirde kararlaştırı
lan miktardan yüzde on ve hamulenin bir kısmından ibaret bu
lunduğu takdirde yüzde beş, ziyade veya noksan olarak teslim 
olunabilir. 

«Katiyen muayyen miktar» kaydı alıcıya mukavelede mu
ayyen olan miktarın tamamını talep hakkını bahşeder. Şu ka
dar ki; malların yolculuk sırasındaki firesinden veya deniz ha
sarları sebebiyle meydana gelen noksandan dolayı satıcı mesul 
olmaz. 

Her iki halde çıkacak olan noksan veya ziyade miktarın be
deli, malların gemiden çıkarıldığı gün ve yerdeki rayice göre 
tâyin olunup ödenir. Mamafih malların kısmen denize atılma
sı veya deniz suyu ile ıslanarak ağırlığının artması veya eksil
mesi sebebiyle hakiki tartısının tesbiti mümkün olmazsa mu
vakkat fatura tutarı katîleşmiş olur. 

b) Satış parasım 
indirme hakkı. 

4. Hususi haller. 
a) Tartı üzerin

den ödeme. 

b) «Tahminen* 
veya «katiyen 

muayyen miktar* 
kayıtları. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Deniz ödüncü mukavelesi 

MADDE 1159. — Bu kanunun tatbiki bakımından deniz 
ödüncü bir mukaveledir ki, onunla kaptan, bu sıfatla, kanu
nun kendisine verdiği salâhiyetlere dayanarak bir prim temin 

A) Tarifi. 
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B) Şartları. 
I - Zaruret 

halleri. 

II - Zaruretin 
tevsiki. 

C) Prim. 

D) Deniz ödün
cü senedi. 

I - Tanzimi. 

ve gemiyi, navlunu ve yükü veya bunlardan birini yahut birka
çını rehnetmek suretiyle ödünç para alır ; ödünç veren kimse 
alacağını ancak rehin gösterilen şeyler üzerinden tahsil eder ve 
bunu yalnız geminin, ödünç muamelesme sebebolan yolculuğun 
biteceği yere ulaşmasından sonra istiyebilir. 

Kaptanın aynı zamanda geminin veya yükün yahut her iki
sinin tek veya müşterek maliki olması veya deniz ödüncü mu
kavelesini ilgililerin hususi talimatlariyle yapmış bulunması; 
bu kısmın hükümlerinin tatbikine mâni teşkil etmez. 

MADDE 1160. — Kaptan ancak aşağıda yazılı hallerde de
niz ödüncü mukavelesi yapabilir : 

1. Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada gemi
nin, yolculuğunu, 988, 998, 999, 1000 ve 1002 nci maddeler ge
reğince bitirebilmesi maksadiyle; 

2. Yolculuk sırasında sırf yükle ilgili olanların menfaat
leri icabı yükün 995, 1002 ve 1086 neı madeler gereğince ko
runması ve ileriye taşınması maksadiyle. 

Birinci fıkranın 2 nci bendindeki halde kaptan deniz ödüncü 
almak maksadiyle yalnız başına yükü rehnetmeye salahiyetli 
olduğu halde diğer bütün hallerde her ne kadar yalnız gemi ve
ya yalnız navlun karşılığında ödünç para alabilirse de yükü 
ancak gemi ve navlun ile birlikte deniz ödüncüne karşı rehne-
debilir. 

Navlun zikredilmeksizin gemi üzerine deniz ödüncü alınmış
sa navlun rehne dâhil değildir. Fakat gemi ve yük üzerine ödünç 
alınmışsa navlun rehne dâhil sayılır. 

Navlun üzerine deniz ödüncü, ancak navlun deniz rizikosu
na mâruz bulunduğu müddetçe alınabilir. 

Yolculuğun henüz başlanmamış olan kısmına ait navlun 
üzerine de deniz ödüncü alınabilir. 

MADDE 1161. — Deniz ödüncü senedinin tanziminden önce 
muamelenin yapılmasındaki zaruret; Türk konsolosu, bulun
madığı takdirde senedin tanzim edildiği yerdeki mahkeme ve 
bu da yoksa salahiyetli liman başkanlığı ve bunun da bulunma
ması halinde bütün gemi zabitleri tarafından yazılı olarak tev
sik edildiği takdirde kaptanın, yapmış olduğu muameleye sa
lahiyetli olduğu kabul olunur. Bununla beraber aksi ispat olu
nabilir-

MADDE 1162. — Deniz ödüncü priminin haddini tâyinde, 
taraflar tamamiyle serbesttirler. 

Aksi kararlaştırılmış olmadıkça prim, faizi de ihtiva eder. 
MADDE 1163. — Kaptanın, deniz ödüncü muamelesine dair 

bir deniz ödüncü senedi tanzim etmesi lâzımdır. Senet tanzim 
edilmezse alacaklı, ihtiyacı karşılamak üzere kaptan tarafın
dan alelade bir kredi muamelesi yapılmış olsaydı hangi hakla
rı haiz bulunacak idiyse yalnız bunlara sahibolur. 
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MADDE 1164. — Deniz ödüncü senedine, aşağıdaki husus- U • Muhteva®, 

laıın yazılması lâzımdır 
1. Deniz ödüncü alacaklısının adı ve soyadı; 
2. Deniz ödüncü borcunun ana parası; 
3. Deniz ödüncü priminin haddi yahut alacaklıya ödenmesi 

lâzımgelen paranın mecmuu; 
4. Deniz ödüncüne karşı rehnedilen şeyler; \ 
5. Geminin adı ve kaptanın adı ve soyadı; 
6. Deniz ödüncünün hangi yolculuk için yapıldığı; 
7. * Deniz ödüncü borcunun ödeneceği zaman ve yer; 
8. Senedin metninde deniz ödüncü senedi olduğunun yazıl

ması yahut borcun deniz ödüncü borcu olarak yapıldığının be
yan edilmesi veya muamelenin deniz ödüncü mahiyetini kâfi 
derecede belli edecek diğer bir ifade; 

9. Deniz ödüncü alınmasını zaruri kılan haller; 
10. Senedin tanzim edildiği tarih ve yer; 
11* Kaptanın imzası-
Talebolunursa kaptanın imzasının notere tasdik ettirilmesi 

lâzımdır. 
MADDE 1165. -— Aksi kararlaştırılmış olmadıkça deniz III-Kimin emri-

Ödüncü senedi, ödünç verenin talebi üzerine alacaklının emri- ne tamim 
ne veya sadece emre yazılı olarak tanzim olunur. Bu son hal : edileceği. 
de «emre» ibaresi deniz ödüncü verenin emrine demektir. 

Kaptanın muameleyi yapmaya salahiyetli olmadığı veya 
girişmiş olduğu hudut dairesinde yapmaya salahiyetli bulun
madığı hakkındaki itiraz, senedi ciro ve teslim suretiyle ik-
tisabedene karşı da ileri sürülebilir. 

IV- Birden çok 
nüsha. 

E) Borcun 
ödenmesi. 

Yer ve zaman. 

MADDE 1166. — Deniz ödüncü veren, deniz ödüncü sene
dinin mütaaddit nüsha olarak tanzimini istiyebilir. 

Birden fazla nüsha yapılmışsa kaç nüsha yapıldığı her bi
rinde gösterilir. 

MADDE 1167. — Deniz ödüncü senedinde hilâfına hüküm 
olmadıkça deniz ödüncü borcunun, ilgili yolculuğun varma li
manında ve geminin bu limana ulaşmasından itibaren sekiz 
gün içinde ödenmesi lâzımdır. 

Prim de içinde olduğu halde deniz ödüncü borcunun tama
mı için, vâde gününden itibaren faiz işler. Prim zaman üzerine 
şart edilmişse, bu hüküm tatbik olunmaz. Şu kadar ki; zaman 
üzerine şart edilmiş prim ana para ödeninceye kadar işler. 

MADDE 1168. — Deniz ödüncünün, vâdesi geldiğinde, se- II-AlacakU. 
nedin yalnız bir nüshası ibraz edilmiş olsa dahi salahiyetli hâ- *• Senedin hâmili. 
miline ödenmesi lâzımdır. 

ödeme; ancak bu nüshanın bedelinin alındığını gösteren bir 
şerhle, geriverilmesi mukabilinde istenebilir. 

MADDE 1169. — Birden çok nüsha olarak tanzim edilen de- %• Birden çok 
niz ödüncü senedinin birden fazla salahiyetli hâmili müracaat semdin hâmili. 
öderse, bunların hepsi reddedilir ve deniz ödüııeime karşı reline-
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F) Avaryalar. 

G) İhtiyati haciz. 

H) Kaptanın 
mesuliyeti. 

I - Rehnedilen şey
lerin korunma

sından. 

II - Alacaklının 
rizikosunun keyfî 
olarak artırılma

sından. 

III • Alacak öden
meden veya temin 
edilmeden yükün 

teslim edilme
sinden, 

dilen şeylerin rehinden kurtulması icabediyorsa para resmî bir 
vezneye veya bu yapılmazsa başka emin bir yere yatırılır ve 
müracaat etmiş olan deniz ödüncü senedi hâmilleri bu tedbir
den, sebepleri de bildirilmek suretiyle, haberdar edilir. 

Paranın resmî bir vezneye yatırılması mümkün olmayan 
hallerde, yatıran, aldığı tedbir ve bunun sebepleri hakkında 
resmî bir vesika tanzim ettirmeye ve bu muamele yüzünden ya
pılan masrafları deniz ödüncü borcundan indirmeye salahiyet
lidir-

MADDE 1170. — Deniz ödüncü alacaklısına ne müşterek ve 
ne de hususi avaryadan pay düşmez. 

Bununla beraber deniz ödüncüne karşı rehnedilmiş olan şey
ler müşterek veya hususi avarya neticesi olarak artık deniz 
ödüncü alacaklısının alacağını itfaya kifayet etmezse, bundan 
doğan zararları kendisi çeker. 

MADDE 1171. — Deniz ödüncüne karşı rehnedilen şeylerin 
her biri deniz ödüncü alacaklısının alacağının tamamına karşı
lıktır. 

Gremi, deniz ödüncü ile ilgili yolculuğun varma limanına 
ulaşınca, alacaklı deniz ödüncüne karşı rehnedilmiş şeylere ih
tiyati haciz koydurabilir. Alacaklı haciz sebepleri hakkında 
delil göstermeye mecbur değildir. 

MADDE 1172. — Kaptan deniz ödüncüne karşı rehnedilen 
şeylerin muhafazasını temin etmeye mecburdur. Acil sebepler 
olmadıkça rizikonun, deniz ödüncü veren için mukavelenin ya
pıldığı sırada göze alınana nazaran, artmasına veya değişme
sine sebebölacak hiçbir harekette bulunamaz. 

Kaptan bu hükümlere muhalif hareketinden doğacak zarar
lardan deniz ödüncü alacaklısına karşı 973 ncü madde gereğin
ce mesuldür. 

MADDE 1173. — Alacaklının menfaati icabetmediği halde 
kaptan deniz ödüncü ile ilgili yolculuğu kayfî olarak değiştirir 
veya bu yolculuğun rotasından keyfî olarak ayrılır yahut da 
yolculuk bittikten sonra deniz ödüncüne karşı rehnedilmiş şey
leri, alacaklının menfaati icabetmediği halde yeniden bir deniz 
rizikosuna arz ederse, deniz ödüncü borcundan dolayı alacaklı
ya karşı, bunun rehnedilmiş olan şeyler üzerinde alacağını tah
sil edemediği nispette şahsan mesul olur; meğer ki, alacaklının 
alacağını tamamen alamaması keyfiyeti yolculuğun değiştiril
mesinden veya rotadan ayrılmadan yahut da yeni deniz riziko
sundan ileri gelmemiş olsun. 

MADDE 1174. — Kaptan alacaklının alacağı ödenmeden ve
ya temin edilmeden deniz ödüncüne karşı rehnedilen yükü ta
mamen^ veya kısmen feslim edemez; ederse, teslim edilen mal
lar üzerinden teslim zamanında elde edilecek menfaat nispetin
de şahsan mesul olur. Alacaklının, malların teslim zamanında 
alacağını tamamen almış olabileceği kabul olunur. 
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MADDE 1175. — Donatan, 1172, 1173 ve 1174 ncü maddeler- IV-Donatanın ta-

de yazılı hallerde kaptanın hareket tarzını tâyin etmiş bulu- Kmo* vermesi 
nursa 973 ncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri tatbik olunur. halinde. 

MADDE 1176. — Deniz ödüncü borcu vâdesinde ödenmediği 
takdirde, alacaklı alacağını deniz ödüncüne karşı rehnedilen 
şeyler üzerinden tahsil edebilir- Bu hususta rehnin paraya çev
rilmesi hakkındaki hükümler tatbik olunur. 

Gemi ve navlun hakkındaki takibat kaptan yahut donatana 
karşı yapılır; kaptan aleyhine verilen hüküm donatan aleyhi
ne de verilmiş sayılır. Yük hakkındaki takibat, malların tesli
minden önce kaptana karşı yapılır. Alacaklı deniz ödüncü do-
layısiyle rehnedilen yükü hüsnüniyetle iktisabeden üçüncü şah
sa karşı takibatta bulunamaz. 

MADDE 1177. — Malı deniz ödüncüne karşı rehnedilmiş ol
duğunu bilerek teslim alan gönderilen, mal teslim edilmiş olma
saydı alacaklının bundan alacağını elde edebileceği nispette ve 
en çok malın teslim zamanındaki kıymeti kadar alacaklıya kar
şı şahsan mesul olur. 

MADDE 1178. — Gemi yola çıkmadan deniz ödüncü ile ilgili 
yolculuktan vazgeçilmiş ise alacaklı, deniz ödüncü muamelesi
nin yapıldığı yerde ödünç verilen paranın derhal ödenmesini is-
tiyebilir. Ancak, primin mütenasiben indirilmesine razı olma
sı lâzımgelir. Prim indirilirken bilhassa geçirilen rizikonun 
göze alman rizikoya olan nispeti göz önünde tutulur. 

Deniz ödüncü ile ilgili yolculuk, bu yolculuğun varma lima
nından başka bir limanda biterse deniz ödüncü borcu; prim in-
dirilmeksizin bu son limanda mukavele ile tâyin edilen müdde
tin ve böyle bir müddet tâyin edilmemişse 1167 nci maddede ya
zılı sekiz günlük ödeme müddetinin geçmesinden sonra ödenir. 
ödeme müddeti yolculuğun katî olarak durdurulduğu günden 
itibaren hesabolunur. 

Yukarıki fıkralar hükümlerinden aksi anlaşılmadıkça bu 
hallerde 1168 - 1177 nci maddeler de tatbik olunur. 

î) Rehnin para
ya çevrilmesi. 

J) Malları tes
lim alanın 
mesuliyeti. 

K) Yolculuktan 
vazgeçilme hali. 

Beşinci Fasıl 
Deniz kazaları 

BİRINCÎ KISIM 
Müşterek ve hususi avaryalar 

MADDE 1179. — Müşterek bir deniz sergüzeştine atılmış 
olan gemiyi ve yükü tehdit eden bir tehlikeden onları korumak 
maksadiyle ve mâkul bir hareket tarzı teşkil edecek şekilde ve 
bile bile, fevkalâde bir fedakârlık yapılması- veya fevkalâde bir 
masrafa katlanılması halinde «Müşterek avarya hareketi» mev
cut sayılır ve bu hareketin ancak doğrudan doğruya neticesi 
olan zarar veya masraflar, müşterek avaryadır. 

A) Umumi 
hükümler. 

I - Tarifler. 
1. Müşterek 

avarya. 



2. Hususi avarya. 

II-Tehlikeye se
bebiyet veren 

kimsenin durumu. 

III - Müşterek 
avaryadan sonra 

çtkan hususi 
avaryaların 

tesirleri. 
i. Garameye işti
rak borcu üzerine. 

2. Tazminat is
temek hakkı 

üzerinde. 

1184 - 1195 nei maddelerde sayılan haller dahi birinci fıkra
daki unsur mevcudolmak ve bu kısımda aksine hususi hüküm 
bulunmamak şartiyle, müşterek avaryaya girer. 

Müşterek avaryadan sayılacak bir masrafın yapılmaması 
için göze alınan her fazla masraf da, başka ilgili şahıslar bu 
fazla masraflardan faydalansalar bile önlenmiş oln masrafın tu
tarına kadar, müşterek avarya garamesine kabul olunur. 

Müşterek avarya garamesine giren zarar veya masraflar; 
gemi, navlun ve yük arasında aşağıdaki hükümlere göre pay
laşılır. 

MADDE 1180- — Müşterek avaryadan olmıyan, 1075 nci 
madde hükmüne girmiyen ve bir kaza neticesinde doğan bütün 
zarar ve masraflar ve hususiyle, gerek yolculuk sırasındaki, ge
rekse yolculuktan sonraki bir gecikmeden meydana gelen (İş
siz kalma zararları gibi) gemiyi veya yükü ilgilendiren bütün 
zararlar veya ziyanlar ile bir müşterek avarya hareketinin do-
layısiyle neticesi olan (Rayiç farkından meydana gelen ziyan
lar gibi) zararlar hususi avaryadır. 

Hususi avaryanın gemiye aidolanına gemi maliki, yüke aido-
ianma yük sahibi katlanır. 

MADDE 1181. — Tehlikenin üçüncü bir şahsın veya ilgili
lerden birinin kusurundan doğmuş olması, müşterek avarya 
hükümlerinin tatbikine mâni olmaz. Şu kadar ki; böyle bir ku
suru olan ilgili sadece kendi uğradığı zarar için her hangi bir 
tazminat isteyemiyeceği gibi seıbebolduğu avarya garamesine 
iştirak edenlerin bu yüzden uğradıkları zararlardan da onlara 
karşı mesul olur. 

Tehlikeye gemi adamlarından birinin kusuru sebebolmuşsa, 
bundan donatan da 947 ve 948 nci maddelere göre mesul olur. 

MADDE 1182. — Kurtarılan bir şeyden dolayı avarya gara
mesine iştirak borcu, o şeyin sonradan hususi avaryaya uğra
ması halinde ortadan kalkmaz. 

MADDE 1183. -<- Müşterek avaryadan olan bir hasar sebe
biyle tazminat istemek hakkı hasara uğrayan şeyin sonradan 
vukubulacak bir hususi avarya neticesinde tekrar hasara uğ
raması veya zayi olması ile değil, ancak sonraki kazanın önce
ki ile hiçjbir ilgisi olmaması ve önceki zarar vâki olmasaydı da
hi sonraki kazanın tek başına bu yeni zararı tevlidedebilecek 
mahiyette olması 'halinde ortadan kalkar. 

Bununla beraber sonraki kazanın vukuundan önce hasara 
uğramış olan şeyin sahibinin bunun eski hale getirilmesi için 
yapmış olduğu masraflardan dolayı tazminat istemek hakkı 
mahfuzdur. 
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MADDE 1184. — Gemide mûtat ticari teamüllere göre ta

şınmakta olan yükü, gemi kısımlarını veya gemi aletlerini de
nize atma-; gemi direklerini, çımaları veya yelkenlerini kesme; 
demirleri, demir halatları veya zincirleri bırakma yahut kesme 
hallerinde gerek bizzat bu fedakârlıkların teşkil ettiği zararlar, 
gerek bu fedakârlıklardan gemiye veya yüke gelebilecek diğer 
zararlar, hususiyle denize mal atmak üzere açılan ambar ka
paklarından veya başka bir delikten ambara gireri suların ya
pacağı zararlar, müşterek avarya garamesine kabul olunur. 

Daha önce denizciliğin tabiî tehlikelerinden birinin tahak
kuku ile kopmuş bulunan direk veya başka eşyanın kırık ve 
döküntülerini kesme hallerinde meydana gelen kayıp ve zarar
lar müşterek avarya olarak kabul olunmaz. 

MADDE 1185. — Karaya oturmuş olan geminin hafifletil
mesi bir müşterek avarya hareketi teşkil ettiği takdirde, bu
nun için yükün, yakıtın veya kumanyanın hepsinin yahut bir 
kısmının mavnalara veya diğer vasıtalara aktarılması halinde; 
mavnalar veya diğer vasıtaların kirası ile zikri geçen şeylerin 
aktarılmaları ve yeniden gemiye yüklenmeleri sırasında gemi
ye veya kendilerine ve vasıtalarda yüklü bulundukları sırada 
yalnız kendilerine gelebilecek bütün zararlar müşterek avarya
ya kabul olunur. 

MADDE 1186. — Geminin yalnız batmak veya zaptedilmek 
tehlikesinden korunması için bilerek karaya oturtulması ha
linde; karaya oturma ve yeniden yüzdürmeden çıkan zararlar 
ve yüzdürme masrafları müşterek avarya olarak kabul olunur. 
Şu kadar ki; zikri geçen tedbir alınmamış olsaydı geminin mut
laka sahil veya kayalara bindireceği anlaşılırsa yalnız yüzdür
me masraf ve zararları müşterek avarya kabul olunur. 

MADDE 1187- — G-emi, kendisinin ve yükün kurtarılması 
için bilerek karaya oturtulmuş olmayıp da başka sebeplerden 
oturmuşsa, karaya oturma yüzünden çıkan zararlar müşterek 
avaryadan sayılmamakla beraber yeniden yüzdürme için yapı
lan masraflarla bu maksatla gemiye veya yüke bilerek yapılan 
zararlar müşterek avaryadandır. Hususiyle tehlikeli bir vazi
yette bulunan gemiyi müşterek selâmet uğruna yüzdürmek ve
ya daha derin bir yere götürmek için sarf olunan gayretler yü
zünden : 

1. Yelken ve direk veya bunlardan birinin zıyaı yahut ha
sara uğramasından doğacak zararlar; 

2. Makine ve (kazanlara arız olan hasarlar; 
3. 1185 nci maddede yazılı zararlar; 

müşterek avarya olarak kabul olunur. 
MADDE 1188. — Gemide çıkan yangını söndürmek üzere 

gemide ve yükte veya bunlardan birinde su ile yahut lombarla
rı açarak batırma da dâhil olmak üzere başka suretlerle mey
dana getirilen zararlar; (Yükün yanmamış kalan parçalarının, 
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istif edilmeksizin veya dökme halde gemiye yüklenmiş bulunan 
malların ve gemi kısımlarının yanma yüzünden uğradığı zarar
lar hariç) müşterek avaryadandır. 

6. Yakıt yerine MADDE 1189. — Tehlike karşısında müşterek selâmet uğ-
ydküan yük, ge> runa zaruri olarak yakıt gibi yakılan yük, gemi eşyası ve ku-

mi eşyası ve manyası veya bunlardan biri; ancak ve ancak gemi tam ve bol 
kumanyası. yakıt ile donatılmış olduğu takdirde müşterek avarya kabul 

olunur. Şu kadar ki; bu suretle yakılan şeylerin muadili olan 
yakıt miktarının muhammen kıymeti, son hareket limanı ve 
gününün rayici üzerinden hesaplanarak donatana zimmet ve 
müşterek avaryaya matlup kaydolunur. 

7. Barınma Uma- MADDE 1190. — Kaza, fedakârlık veya başka fevkalâde 
mndaki mas- haller yüzünden yolculuğa devam olunması gemiye ve yüke 

raflar. müşterek bir tehlike getirecek olup da bunun önüne geçmek 
için geminin bir barınma liman veya yerine girmesi yahut yük
leme liman veya yerine dönmesi yahut gereken tamiratı yap
tırmak buralarda mümkün olmadığı takdirde başka bir barın
ma limanına girmesi ve bu hareketlerin müşterek selâmet ba
kımından zaruri bir tedbir mahiyetini arz etmesi halinde aşa
ğıda sayılan zarar ve masraflar müşterek avarya olarak kabul 
olunur : 

1. Mezkûr liman veya yere giriş masraflariyle, barınma 
veya dönmenin neticesi sayılabilmek şartiyle; geminin bu li
man veya yerden ilk yükünün tamamı veya bir kısmiyle hare-
ketindeki çıkış masrafları; 

2. Gemi hasarlarının tamiri için zaruri olmak şartiyle yük, 
yakıt veya ıkumanyayı gemi içinde koyup kaldırmak yahut bir 
yükleme, durma veya barınma liman yahut yerinde boşaltmak 
için yapılan masraflar; 

3. Yük, yakıt veya kumanyayı elden geçirme ve boşaltma 
masrafları 2 nci bent hükmü gereğince müşterek avarya olarak 
kabul olunduğu takdirde, bunların yeniden yükletilme ve ge
mide istif edilme masraflariyle depo ve mâkul surette yapıl
mış olmak şartiyle depo ile ilgili sigorta masrafları; şu kadar 
ki, gemi mahkûm edilir veya başladığı yolculuğunu yarıda bı
rakırsa, geminin mahkûmiyetine hükmolunması veya yolcu
luğun bırakılması tarihinden sonra işliyecek depo masrafları 
müşterek avarya olarak kabul olunmaz; fakat yükün boşaltıl
ması bitmeden gemi mahkûm edildiği veya yolculuktan vazge
çildiği takdirde, mezkûr depo masraflarının boşaltmanın bitti
ği ana kadar tahakkuk eden kısmı müşterek avaryaya kabul 
olunur; 

4. Hasara uğramış bir gemi, yolculuğa bütün yükü ile de
vamını temin edecek surette tamir görebileceği bir liman veya 
yerde bulunur da, masraftan tasarruf maksadiyle tamir için 

. başka bir liman veya yere yahut da varma limanına kadar ye
dekte çektirilir veya yük kısmen veya tamamen başka bir ge
miye aktarma ve sair her hangi bir suretle varma limanına doğ-
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ru yola çıkarılırsa, sarf edilecek römorkaj ve aktarma masraf -
lariyle yükün varma limanına ulaştırılmasına matuf sair fev
kalâde masraflar; şu kadar ki , bu masraflar, böylece tasarruf 
edilecek fevkalâde masraf tutarmı aşmamak şartiyle, yolcu
lukla ilgililer tarafından, bu suretle sarfından kurtulmuş ol
dukları fevkalâde masraflar nispetinde ödenir; 

5. Geminin bir barınma limanına girmesi veya yükleme 
limanına veya yerine dönmesi sebebiyle uzayan yolculuk dola-
yısiyle kaptanla diğer gemi adamlarına verilmiş olan ücretlerle 
bu uzayan yolculuk sırasında onların yiyip içmeleriyle yakıt 
ve kumanyadan sarf edilmiş olanlar için yapılmış bulunan ve 
mâkul had dâhilinde olan masraflar; 

6. Bi r gemi, bir liman veya yere girer veya bir liman veya 
bir yerde kalırsa, yahut bir kaza veya fedakârlık neticesinde 
geminin uğradığı hasarların tamirini mümkün kılmak için ge
mi bir limana veya bir yere girer veya bir limanda yahut bir 
yerde kalırsa ve geminin emniyetle yolculuğa devam edebilme
si bu tamire bağlı bulunursa, kaptanın ve gemi adamlarının 
ücretleriyle yiyip içmeleri için geminin bu liman veya yerde 
durduğu munzam devrede ve yolculuk edebilecek duruma gir- 4 
diği veya bu duruma girmesi lâzımgeldiği tarihe kadar mâkul 
had içinde yapılmış bulunan masraflar müşterek avaryadan
dır. Munzam durma devresi, gemi mahkûm edildiği veyahut 
ilk yolculuğuna devam etmediği takdirde geminin mahkûm 
edildiği yahut yolculuğu bıraktığı tarihte ve şayet bu tarihte 
gemi henüz boşaltılmamış olursa boşaltmanın bittiği tarihte 
sona erer. 

Munzam durma devresinde sarf edilmiş olan kumanya ve 
yakıt ve bu devrede yapılmış olan liman masrafları (Müşterek 
avaryadan olmıyan tamirlerin yapılması sebebiyle sarf edil
miş bulunanlar haricolmak üzere), müşterek avaryaya kabul 
olunur-

7." Kaptanlara ve diğer gemi adamlarına geminin bakımı 
veya müşterek avaıyaya girmiyen tamirler için fazla çalışma 
ücreti ödenmiş olduğu takdirde bu ücret bunun ödenmiş olması 
dolayısiyle yapılmasına hacet kalmamış bulunan ve yapılması 
halinde müşterek avaryaya dâhil edilecek olan masraflar nis
petinde müşterek avaryaya kabul olunur. 

8. Gerek bu bendin, gerekse müşterek avarya ile ilgili di
ğer hükümlerin tatbikinde, donatanın kanun ile veya iş akdiyle 
bunları ödemeye mecbur olduğuna bakılmaksızın, kaptan ve 
diğer gemi adamlarına veya onlar lehine yapılmış bulunan bü
tün ödemeler ücret sayılır. 

MADDE 1191. — Gemi; bir yükleme, durma veya barınma 8. Muvakkat 
limanında müşterek selâmet uğruna veya müşterek avaryadan tamirler* 
sayılacak bir fedakârlık neticesinde hâsıl olan hasarlardan do
layı muvakkaten tamir edilirse bu tamirin masrafları, müşte
rek avarya olarak kabul olunur. Şu kadar ki; kazaen vâki bir 
hasar neticesinde sadece yolculuğun ikmalini temin için mu-
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vakkat tamirlere girişilmişse yapılan masraflar ancak mezkûr 
tamirler yapılmamış olsaydı karşılaşılacak ve müşterek avar
ya olarak tazmin edilecek olan masraftan elde edilen tasarruf 
nispetinde ve yapılmış olan masraflar yüzünden diğer ilgilile
rin elde edebilecekleri tasarruflara bakılmaksızın, müşterek 
avaryaya girebilir. 

Müşterek avaryadan sayılan muvakkat tamir masrafların
dan yeni ve eski farkı indirilmez. 

MADDE 1192. — Yük, yakıt ve kumanyanın yalnız elden 
geçirme, boşaltma, depolama, yeniden yükleme ve istif ameliye
leri sırasında uğrayacakları hasar ve kayıplar; ancak, bu ame
liyelere ait masrafların müşterek avaryadan sayılmaları halin
de, müşterek avarya olarak kabul olunur. 

MADDE 1193. — Geminin düşman veya deniz haydutlarına 
karşı müdafaası halinde müdafaa sırasında gemiye veya yüke 
yapılan hasar, bu sırada sarf olunan cephane, gemi adamların
dan biri müdafaa sırasında yaralandığı veya öldüğü takdirde 
tedavi ve cenaze masrafları, 1013 ve 1014 ncü maddelerle diğer 
mevzuat gereğince verilmesi lâzımgelen tazminat ve mükâfat, 
müşterek avarya olarak kabul olunur. 

MADDE 1194. — Geminin düşman veya deniz haydutları ta
rafından durdurulup da fidye verilerek geminin ve yükün kur
tarılması halinde rehinelerin geçim ve kurtarılma masrafla-
riyle birlikte, verilen fidye müşterek avarya olarak kabul olu
nur. 

MADDE 1195. — Müşterek avarya masraflarını kapatmak 
üzere yolculuk sırasında para bulmak lâzımgelip de bu hal za
rar ve masraflara sebebolmuş veya ilgililer arasında yapılacak 
paylaşma ayrıca masrafı icabettirmişse, mezkûr zarar ve mas
raflar da müşterek avaryaya kabul olunur. Hususiyle yolcu
luk sırasında satılan malların satışından doğan ziyan, lâzım 
olan para deniz ödüncü yolu ile alınmışsa deniz ödüncü primi, 
deniz ödüncünden başka bir suretle alınmışsa sarf olunan para
nın sigorta primi, zararların tesbit ve tâyini ve müşterek avar
ya hesaplarının yaptırılması masrafları müşterek avarya ola
rak kabul olunur. 

Bara, borçlu masaya dâhil ilgililerden her hangi biri tara
fından temin olunmamışsa müşterek avaryaya giren sarfiyat 
için yüzde iki nispetinde bir komüsyon kaJbul olunur. 

Ancak, komüsyon hesabedilirken kaptan, zabitler ve tayfa
ların ücretleri ve geçim masrafları ve yolculuk sırasında yeni
den tedarik edilmemiş olan yakıt ve kumanya bedelleri nazara 
alınmaz. 

MADDE 1196- — Aşağıdaki haller müşterek avaryadan ol
mayıp hususi avaryadan sayılır : 

1. Yolculuk sırasında olsa bile hususi avarya neticesinde 
lâzım olan paranın tedarikinden çıkan zarar ve masraflar; 
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2. Gemi ve yük için birlikte itiraz edilmiş ve her ikisi kur
tarılmış olsalar bile itiraz masrafları; 

3. Gemi yüzmekte iken yelken zorlaması veya makine ve 
kazanların çalıştırılması yüzünden gemi, yük ve navlun veya 
bunlardan 'birinin duçar olacağı kayıp ve hasarlar. 

MADDE 1197. — Müşterek avarya hallerinde zararın tesbi-
tinde aşağıdaki şeylerin uğradıkları hasar ve zıya, hesaba ka
tılmaz : 

1. Mûtat ticari teamüllere uygun şekilde taşınmış olmıyan 
mallar; 

2. Taşıyanın acentesinin veya sair temsilcisinin haberi ol
maksızın veya yükleme sırasında bile bile yanlış beyanla yük
letilmiş mallar; şu kadar ki, bu gibi mallar kurtarılmış olursa 
müşterek avarya borcuna iştirak ederler. Yükleme sırasında 
hakiki değerlerinden aşağı bir değer bildirmek suretiyle yükle
tilen mallara arız olacak zarar ve kayıplar, bildirilen değer üze
rinden tazmin olunursa da müşterek avarya borcuna hakiki de
ğerleri üzerinden girer; 

3. Kaptana usulüne göre bildirilmemiş olan kıymetli eş
ya, sanat eserleri, para ve kıymetli evrak. 

MADDE 1198. — Gemi ve teferruatının uğramış oldukları 
hasarlara ve zıyaa karşılık müşterek avaryaya kabul edilecek 
miktar, tamir yapılmış veya eski parçaların yerine yenileri ko
nulmuş olduğu takdirde, aşağıdaki maddede gösterilen indirme
ler mahfuz kalmak üzere, tamirin veya yenilemenin mâkul ve 
hakiki değerinden ibaret olacaktır. 

Tamirat yapılmamış ise, bilir kişinin takdir ettiği tamir 
masraflarını aşmamak şartiyle, müşterek avaryaya mâkul bir 
amortisman kabul olunur. 

Geminin fiilî veya hükmi tam zıyaı halinde gemiye verilecek 
müşterek avarya tazminatı, müşterek avaryadan olmıyan ha
sarların tamir masrafları ve varsa satış tutarı çıkarıldıktan 
sonra kalan, geminin takdir edilen sağlam hali değerinden iba
rettir. 

MADDE 1199. — Eski malzeme veya parçalar yenileriyle 
değiştirildiği takdirde müşterek avarya tazminatı hesaJbmda 
müşterek avarya olarak ödenmesi kabul edilen tamir tutarla
rından yeni ve eski farkları, 1191 nci maddenin son fıkrası 
hükmü mahfuz kalmak üzere, aşağıdaki hükümlere göre indi
rilir :(' 

Esas itibariyle indirmeler geminin yaşma göre hesabedılir; 
geminin ilk defa olarak gemi siciline kaydolunduğu tarihten 
kazanın vukübulduğu tarihe kadar geçen müddet geminin yaşı 
itibar olunur. Ancak, kumanya ve demirbaş eşya, izolâsyan ter
tibatı, kurtarma sandalları ve benzerleri, ciro (gyro) puslası 
tertibatı, telsiz aletleri, istikamet gösteren aletler ile iskandil 
aletleri ve benzerlerinde ve makine ve kazanlarda indirme, ilgili 
eşyanın kendi yaşına göre yapılır. 

2. Müşterek 
avarya olarak ka
bul olunam%yacak 

hasarlar. 

III - Zarar ve 
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Kullanılmamış olan kumanya, istihlâk maddeleri ve aletler 

hakkında hiçbir indirme yapılmaz. 
İndirme yeni malzeme ve parçaların değeri üzerinden ya

pılır- Hasarı tesbit masrafları müstesna, bu değere işçilik ve 
yerleştirme masrafları da dâhildir, 

Kızak ve havuz ücretleriyle geminin yer değiştirme masraf
ları tam olarak kabul olunur. 

Kazaya takaddüm eden altı ay zarfında boyanmış ise kari
nayı temizleme ve boyama masrafları da hesaba ithal edilir. 

A). Bir yaşma kadar bütün tamir masrafları tam olarak 
kabul edilir. Ancak, karinayı kazıma, temizleme, boyama veya 
ziftleme masraflarından üçte biri indirilir. 

B) Bir yaşından üç yaşma kadar: Karinayı kazıma, temiz
leme ve boyama masraflarından (A) bendine göre indirme ya
pılır. 

Zincir ve ımadenî teller haricolmak üzere yelkenler, teçhi
zat, halatlar, ipler, ambar kapakları, palamar, örtüler, mu
şambalar, kumanya ve istihlâk maddeleri ve boya bedellerinden 
üçte bir indirilir. 

Ambarın iç döşemeleri, tahta direkler ve sırıklar ve san
dallar dâhil teknenin ahşap kısımları, mobilya, mefruşat, ta
bak, çanak takımları, madenî ve cam eşya, teller ve madenî 
palamar, ciro (gyro) puslası tertibatı, telsiz telgraf aletleri, 
istikamet tâyin eden aletler, akis yoliyle iskandil ve benzeri 
cihazlar, çapa zinciri ve zincirler, izolâsyon tertibatı, yardımcı 
makineler, dümen cihazları ve teferruatı, macuna, vinç ve elek
trik makineleri ve teferruatı (Elektrik tahrik makineleri hariç) 
değerleri üzerinden altıda bir indirilir. Diğer tamirler tam 
bedelleriyle kabul olunur. 

Ahşap veya muhtelit teknelerde madenî kaplamalar aşağıda
ki şekilde muamele görür : 

Gemiden çıkarılan madenî kaplamaların gayrisâfi ağırlığına 
müsavi bir miktarın bedelinden hurdanın satış tutarı düşürü-
lür ve bakiye meblâğ tam olarak kabul edilir. Yeni kaplamalar 
yapmak için kullanılan çiviler, keçe ve işçilik üçte bir tenzilâta 
tâbidir. 

C) Üç yaşından altı yaşma kadar : indirme yukardaki (B) 
bendine uygun olarak yapılır. Ancak, ambarın iç döşemeleri 
dâhil teknenin tahta kısımlarından, ahşap direk, sırık ve san
dallardan, mobilya ve mefruşattan üçte bir ve direk ve sırıkların 
demir kısımlariyle (Kazanlar ve teferruatı dâhil) bütün maki
nelerden altıda bir indirilir. 

D) Altı yaşından on yaşma kadar : îndirme (C) bendine 
göre yapılır. Ancak, bütün teçhizatın, ip ve halatların, iskota ve 
palamarların, direk ve sırıkların demir kısımlarının, ciro (gyro) 
pusla tertibatının, telsiz telgraf aletlerinin, istikamet göste
ren cihazlarla akis yoliyle iskandil cihazları ve benzerlerinin, 
izolâsyon tesisatının, yardımcı makineler, dümen cihazları, ma
cuna, vinç ve teferruatı ile (Kazanlar ve teferruatı dâhil) sair. 
bütün makinelerin bedellerinden üçte bir indirilir. 
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E) On yaşından on beş yaşına kadar : Bütün yenilemeler

den üçte bir indirme yapılır. Ancak, teknenin demir aksamı ile 
çimento işleri ve çapa zincirlerinden altıda bir indirilir. Çapa
lar ise tam bedelle hesaba alınır. 

F) On beş yaşından sonra : Bütün yenilemelerden üçte bir 
indirilir. Ancak, çapa zincirleri altıda bir indirmeye tâbidir-
Çapalar ise tam bedelle hesabedilir. 

MADDE 1200. — Fedakârlık neticesinde zıya veya hasara %• 
uğrıyan yük için verilecek tazminat, mal sahibinin bu yüzden o-) 
uğradığı zarara eşidolacaktır. Zarar miktarı geminin boşaltıl
dığı son gündeki veya yolculuk varma limanından başka bir 
yerde bitirilirse yolculuğa son verildiği tarihteki piyasa fiyatı 
esas tutularak takdir olunur. 

Piyasa fiyatı yoksa yahut bu fiyat veya bu fiyatın nasıl 
tatbik edileceği bilhassa malın mahiyeti yüzünden kestirilemi-
yorsa fiyat bilir kişilere biçtirilir. 

Bu fiyattan, malın zıyaı neticesi tasarruf edilen navlun, 
Gümrük Resmi ve sair masraflar indirilir. Müşterek avarya
dan sayılmıyan ve avaryaya sebebolmuş hâdiseden önce veya 
sonra yahut hâdise sırasında hâsıl olan değer düşüklüğü ve zi
yanlar dahi, tazminat hesabolunurken indirilir. 1183 ncü mad
de hükmü mahfuzdur. 

Müşterek avarya masraflarını kapatmak üzere 1195 nci 
madde hükmü gereğince satılan mallar da feda edilmiş mallar
dan sayılır. 

MADDE 1201. — Fedakârlık neticesinde hasara uğrıyan 
mallar satıldığı ve zararın tutarı hakkmda taraflarca başka 
esaslar kabul edilmiş olmadığı takdirde hiç hasara uğramamış 
olduğu kabul edilmek suretiyle malların en son boşaltma günün
deki veya yolculuk asıl varma limanından başka bir limanda 
sona ermişse yolculuğun sona erdiği gündeki safi kıymeti ile 
avaryalı malların safi satış tutarı arasındaki fark müşterek 
avaryaya ithal edilecek zarar miktarını gösterir. 

MADDE 1202. — Yükün zıya veya hasarından doğan nav
lun kayıplarının müşterek avarya yoliyle tazmini; navlun kay
bının bir müşterek avarya hareketi neticesi olmasına yahut da 
bizzat yükün zıya veya hasarının müşterek avaryaya kabul 
edilmiş bulunmasına bağlıdır. 

Kaybedilen gayrisâfi navlundan, yapılan fedakârlık sebe
biyle tasarruf edilmiş olan masraflar indirilir. 

MADDE 1203. — Müşterek avaryaya kabul olunan zararla
rın tamamı, gemi, yük ve navlun arasında gemi ve yükün de
ğerleri ve navlunun miktarı ile mütenasibolarak pay edilir. 

Müşterek avaryaya iştirak borcu, birinci fıkrada yazılı şey
lerin yolculuğun sonundaki hakiki safi değerlerine, önceden 
ithal edilmiş olmadıkça feda olunan şeyler için kabul olunan 
müşterek avarya tazminatı ilâve olunmak suretiyle tesbit olunur. 

Geminin ve yükün müşterek avarya hareketi anında tama-

Yük hakkında. 
Umumi olarak. 

b) Hasara uğrı
yan malların 

satışı. 

3. Navlun 
hakkında. 

IV Garameye iş
tirak borcu. 
Umumi esaslar. 
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Ü. Tazminata "hak
la olanların rehin 

hakları. 
a) Umumi olarak. 

o) Gemiye düşen 
garame payı için 

ieminat. 

c) Yükü takyİ-
deden rehin hak
kının kullanılması. 

C) Dispeç. 
1 - Umumi olarak. 

1. Yapılacağı 
yer. 

3. Dispeççi. 

nüyle zıyaa uğramaları halinde, navluna hak kazanmak üzere 
ödenmelerine veya yapılmalarına hacet kalmıyacak olup da 
müşterek avaryadan sayılmıyan gemi adamları ücretleriyle 
masraflar, donatanın rizikoya uğrıyan yük ve yolcu navlunla
rından indirilir. 

Garameye iştirak eden şeyler için müşterek avarya hareke
tinden sonra yapılmış olan ve müşterek avaryaya kabul edilmiş 
olmıyan masraflar da bunların iştirak değerlerinden indirilir-
Yolcuların bagajları ile konişmentoya bağlanmamış olan zatî 
eşyaları müşterek avaryaya iştirak etmez. 

MADDE 1204. — Tazminata hakkı olanlar, gemi ve navlu
na düşen garame payları için bir gemi alacaklısı hakkını ve 
garameye girecek malların her biri üzerinde de o mallara düşen 
garame payları için bir yük alacaklısı hakkını haizdirler; şu 
kaçlar ki, yük alacaklısı hakkı, mallar teslim edildikten sonra 
zilyedliği hüsnüniyetle iktisabetmiş olan üçüncü şahıs zararına 
olarak kullanılamaz. 

Garameye girecek malların gönderileni; malları teslim alır
ken bunlara bir garame payı düşmüş olduğuna vâkıf ise bu pay 
için, mallar teslim edilmiş olmasaydı o malların paraya çevril
mesi halinde garame payı ne nispette ödenecek idiyse o nispette 
malların teslim zamanındaki değerine kadar şahsan mesuldür. 

MADDE 1205. — Geminin 1207 nci maddeye göre zararın 
tesıbit ve taksim edilmesi lâzımgelen limandan ayrılabilmesi için 
gemiye düşen garame paylarına karşılık olarak yük ile ilgili 
olanlara teminat göstermek mecburidir. 

MADDE 1206. — Kaptan, garame payları ödenmedikçe veya 
1070 nci madde gereğince temin edilmedikçe garameye iştirak 
eden mallari teslim edemez; ederse mallar üzerindeki rehin hak
kına halel gelmemekle beraber kendisi de bu paylardan şahsan 
mesul olur. 

Kaptanın hareket tarzını donatan emretmişse 973 neü mad
denin 2 nci fıkrası tatbik olunur. 

Tazminata hakkı olanların garameye giren mallar üzerin
deki rehin hakkı bunlar namına, taşıyan tarafından kullanılır. 
Taşıyan bu rehin hakkını kullanırken navlundan ve sarf ettiği 
paralardan dolayı kendisinin haiz olduğu rehin hakkına dair 
1077 nci madde hükümlerine tâbidir. 

MADDE 1207. — Zararın tesbit ve taksimi varma yerinde, 
ve eğer buraya varılmazsa, yolculuğun bittiği limanda yapılır. 

MADDE 1208. — Dispeç, hükümetçe tâyin edilmiş olan dis-
peççiler ve bunlar yoksa, mahkemenin tâyin edeceği kimseler 
tarafından yapılır. Şu kadar ki; gemi ve yükle alâkalılar da 
müttefikan dispeççi seçebilirler, 
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İlgililerden her biri dispeçin yapılması için lâzım olan ve 

elinde bulunan vesikaları hususiyle çarter partileri, konişmen-
to ve faturaları, dispeççiye ibraz etmeye mecburdur. 

Dispeççinin talebi üzerine mahkeme, Usul Kanunu hüküm
leri gereğince ellerinde bulunan vesikaları dispeççiye ibraz et
melerini bunları elinde bulunduranlara emreder. 

Dispeççi; ilgililerin dispeçi tetkik etmelerine müsaade ve 
talepleri üzerine masraflarını çekmek şartiyle, bir kopya ver
meye mecburdur. 

MADDE 1209- — Kaptan gecikmeksizin dispeçi yaptırmakla 3. Dispeçi yap-
mükelleftir; bu mükellefiyetini yerine getirmezse ilgililerin forma mükelle-
her birine karşı mesul olur. Sigortacı dâhil bütün ilgililerin kap- fiyeti. 
tanın dispeç yaptırmaya mecbur tutulması için kaptana ve do
natana karşı dâva açmak hakları mahfuzdur. 

Dispeç vaktinde yaptırılmazsa, ilgililerden her biri ve bu 
arada sigortacı bunun yapılmasını istemiye ve yaptırmaya sa
lahiyetlidir. 

Dispeçin yapılması talebi hâdisenin müşterek avarya sayı-
lamıyacağı ileri sürülerek dispeççi tarafından reddedilirse, dis
peçin yapılması lâzımgelip gelmediğine ilgililerden her hangi 
birinin ve bu arada sigortacının müracaatı üzerine 1207 nci mad
dede yazılı yerdeki mahkemece karar verilir. Mahkeme evrak 
üzerine veya ilgilileri ve bu arada sigortacıları dinliyerek bu 
hususta karar verir. Bu halde, basit muhakeme usulü tatbik 
olunur. 

MADDE 1210. — ilgililer ve bu arada sigortacılar 1207 nci 
maddede yazılı yerdeki mahkemeden dispeçin tasdikini işeye
bilecekleri gibi avaryanın nevine veya hesaplarına itiraz da 
edebilirler. 

Dilekçede duruşmaya çağırılacak olan ilgililerin ad ve soy
adları bildirilmek lâzımdır. 

Dilekçe üzerine mahkeme dispeççiden dispeç ile müsbit ev
rakı ister, bu vesikaların tamamlanmasına lüzum görülürse ib
razını onları elinde bulunduranlara emreder. 

İlgililerin hepsi duruşmaya çağırılır. Davetiyede, dispeç ile 
müsbit vesikaların mahkeme kaleminde incelenebileceği ve ça
ğırılanın daha önce de dispeçe karşı mahkemede itirazda bulu
nabileceği, muayyen günde gelmediği takdirde dispeçe muva
fakat eltmiş sayılacağı yazılır. Davetiyenin tebliğ için duruşma 
gününden en az on beş gün önce gönderilmesi lâzımdır. 

Dispeç raporuna itirazın en geç ilk celsede hiçbir tereddüdü 
gerektirmiyecek derecede açık ve etraflı olarak bildirilmesi 
mecburidir. Haklı sebepler dolayısiyle bu mümkün olmazsa^ 
hâkim ilgiliye itirazını bildirmek üzere bir defalık uygun bir 
mehil verir. İlk celsede veya en geç hâkim tarafından verilecek 
mehil içinde gereği gibi açık ve etraflı şekilde bildirilmemiş 
olan itiraz vukubulmamış sayılır, 

/ / - Dispeçin tas
dikini talep ve 

itiraz. 
t. Duruşma. 
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3. Tatbik oluna
cak usul hü

kümleri. 

4. Dispeç rapo
runun tasdiki 
hakkındaki ka
rarın hükmü. 

2. Dispeçin MADDE 1211. — Tâyin olunan günde hazır olanlarla duruş-
tasdikı. ma yapılır. Dispeçe karşı duruşmada veya daha önce bir iti

raz yapılmamış olduğu takdirde dispeç tasdik olunur, itiraz 
yapılmışsa ilgililer dinlenir, itirazın yerinde olduğu görülür, 
veya başka surette bir anlaşmaya varılırsa dispeç buna göre 
düzeltilerek tasdik olunur-

itirazın hemen karara bağlanmasının mümkün olmaması 
halinde dispeç raporunun itirazın şümulü dışında kalan kısım
ları ayrı bir kararla tasdik ve itiraz edilen kısım hakkında du
ruşmaya devam olunur. 

MADDE 1212. — 1210 ve 12.11 nci maddeler hükümleri mah
fuz kalmak şartiyle dispeçin tasdikinde ve itirazların tetkikin
de basit muhakeme usulü hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 1213. — Dispeç raporunun tasdiki hakkındaki ka
rarın kesinleşmesiyle bu karar, raporda gösterilen alacakların 
ödetilmesi için verilmiş bir ilâm mahiyetini kazanır. Şu ka
dar ki; itiraza uğramamış olan bir raporun tasdiki kararı ke
sinleşmeden önce de bu mahiyeti haizdir. 

Raporun tasdikine ait ilâm, tasdik talebi üzerine yapılan 
duruşmaya usulüne göre çağırılmış olmıyan ilgililer aleyhine 
hiçbir netice doğurmaz. 

MADDE 1214. — Kaptan yolculuğa devam maksadiyle fa
kat müşterek avaryadan olmıyan bir sarfiyat için 1000 ve 1001 
nci maddeler gereğince yükü deniz ödüncüne karşı rehnetmiş 
olur veya satmak veya kullanmak suretiyle yükün bir kısmı 
üzerinde tasarruf etmiş bulunursa yükle ilgili olanlardan biri
nin hakkı olan tazminatı gemi ve navlun üzerinden tamamen 
veya kısmen alamaması yüzünden uğrıyacağı zarar yükle ilgili 
olanların hepsi tarafından müşterek avarya esaslarına göre çe
kilir. 

Bütün hallerde ve hususiyle Ü001 nci maddenin ikinci fık
rasının ikinci cümlesindeki halde yükle ilgili olanlara ait za
rar, 1200 ncü maddede yazılı tazminata göre tesbit olunur. Sa
tılan mallar meydana gelebilecek, müşterek avaryaların gara-
mesine dahi yukarda yazılı tazminata esas tutulan değer üze
rinden girer. 

2. Hükümler. MADDE 1215. — Bu kanunun 1089 ve 1214 ncü maddelerin
de yazılı hallerde ödenecek garame payları ve alınacak tazmi
nat, her hususta müşterek avarya hallerindeki garame payları 
ve tazminat hükmündedir. 

D) Müşterek 
avarya esaslarına 
tâbi olan başka 

haller. 
i. Şartlar. 

ÎKlNCl KISIM 
Çatma 

A) Kusursuz MADDE 1216. — Çatma umulmıyan bir hal veya mücbir 
çatma. kuvvet yüzünden vukua gelmiş veya neden ileri geldiği anlaşı

lamamışa çarpışan gemilerin yahut gemilerde bulunan can ve 
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malların çatma yüzünden uğradıkları zarar için tazminat iste
nemez. 

MADDE 1217. — Çatma gemilerden birinin gemi adamları
nın kusurundan ileri gelmişse, zararı o geminin donatanı taz
mine mecburdur. 

MADDE 1218. — Çatma; çarpışan gemilerin gemi adamları
nın müşterek kusurlarından ileri gelmişse, bu gemilerin dona
tanları çatma yüzünden gemilerin veya gemide bulunan malla
rın uğradıkları zararı, kusurlarının ağırlığı nispetinde, tazmin 
etmeye mecburdurlar. 

Gemide bulunan bir insanın ölümünden veya yaralanmasın
dan yahut sıhhatinin bozulmasından doğan zararlardan, gemi
lerin donatanları zarar görene karşı müteselsilen mesul olurlar-
Donatanların birbirine karşı olan münasebetlerinde bu gibi 
zararlar için dahi birinci fıkra tatbik olunur. 

MADDE 1219. — Gemi mecburi kılavuz tarafından sevk 
edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan geminin dona
tanı mesul olmaz; meğer ki, gemi adamlarından olan kimseler 
kendilerine düşen vazifeleri yapmamış olsunlar. 

MADDE 1220. — Gemi bir manevrayı yapmak veya yapma
mak suretiyle yahut nizamlara riayetsizlik yüzünden başka bir 
gemiye yahut gemide bulunan can veya mallara çatma olmak
sızın, bir zarar verirse bu kısım hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 1221. — Donatanın mesuliyetinin gemi ve nav
lun ile tahdidine ve mukavelelerden doğan mesuliyetine dair hü
kümlerle gemi adamlarının kusurları sebebiyle mesuliyetine 
dair hükümler ve Denizde can ye mal koruma hakkındaki Ka
nun hükümleri mahfuzdur. 

ÜÇÜNCÜ K I S I M 
Kurtarma ve yardım 

MADDE 1222. — Deniz tehlikesi altında bulunan bir gemi 
veya gemideki şeyler; gemi adamlarının idaresinden çıktıktan 
sonra üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilerek emniyet altı
na alınır veya, bu hal haricinde, gemi veya gemide bulunan 
şeyler üçüncü şahısların yardımiyle deniz tehlikesinden kurta
rılır ise bu kısım hükümleri gereğince kurtarma veya yardım 
için bir ücret istenebilir. 

Kurtarma veya yardım aynı donatanın birden çok gemileri 
arasında olsa da hüküm aynıdır. 

ödenecek para, emniyet altına alman veya kurtarılan şeyle
rin değerini hiçbir halde geçemez. 

MADDE 1223. — Yapılan hizmetler neticesiz kalmış olursa 
kurtarma veya yardım ücreti diye bir şey istenemez. 

B) Kusurlu 
çatma. 

I - Bir taraflı 
kusur. 

II - Müşterek 
kusur. 

III - Mecburi kıla
vuzun kusuru. 

C) Çatma olmak
sızın zarar. 

D) Mahfuz tu
tulan hükümler. 

A) Ücret isteme 
hakkı. 

I - Şartları. 

II - İstisnaları. 
1. Neticeisz kal

mış hizmetler. 



2. Ücret istiye-
miyecek kimseler, 

1. 

B) Ücretin 
tâyini. 

/ - Sözleşme 
yoksa. 

Umumi olarak. 

2. Gözetilecek 
ba§hca hususlar. 

3. Ö er et e girmi-
yen masraflar. 

H - Mukavele 
varsa. 

L Mukavelenin 
değiştirilmesi ve

ya iptali 

MADDE 1224. — Kaptanın açık mümanaatına rağmen bir 
gemiye yardımda bulunmuş olan kimse, kurtarma veya yar
dım ücreti diye bir şey istiyemez; meğer ki, mümanaatın mâ
kul olmadığı anlaşılsın. 

Tehlike altında bulunan geminin gemi adamları da böyle bir 
talepte bulunamazlar. 

Römorkör tarafından çekilen geminin yahut yükünün em
niyet altına alınmış veya kurtarılmış olmasından dolayı kur
tarma veya yardım ücreti istenebilmesi için cer mukavelesinin 
yerine getirilmesi mahiyetinde sayılamıyacak derecede fevka
lâde hizmetlerde bulunulmuş olması şarttır. 

MADDE 1225. — Taraflar arasında bir mukavele yoksa kur
tarma veya yardım ücreti, halin icabı gözetilerek hak ve nasa
fet dairesinde tâyin olunur. 

1230 ncu madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle kurtarma 
veya yardım işlerine iştirak etmiş olan birden çok kimseler 
arasında kurtarma veya yardım ücretinin pay edilmesinde de 
birinci fıkra hükmü tatbik olunur. 

Kurtarma veya yardım ücreti para olarak tesbit olunur. İl
gililer rey birliğiyle istemedikçe ücret, emniyet altma alınan 
veya kurtarılan şeylerin değerlerinin bir yüzdesi nispetinde tes
bit edilemez. 

MADDE 1226. — Kurtarma veya yardım ücretinin tutarı 
tâyin olunurken başlıca şunlar gözetilir : 

Elde edilen netice, çalışmış olanların emeği ve hizmeti, em
niyet altına alman veya kurtarılan geminin ve içindeki can ve 
malların mâruz kaldıkları tehlike, yardım veya kurtarmaya 
iştirak etmiş olanların kendileri ve gemileri için göze aldıkları 
tehlike, sarf edilen zaman, meydana gelen zararlar ve yapılan 
masraflar, kurtarma veya yardıma iştirak etmiş olanların göze 
aldıkları tazmin mesuliyeti veya diğer mahzurlar, tehlikeye 
soktukları malzemenin değeri ve yardım eden veya kurtaran 
gemi hususi bir maksada tahsis edilmişse bu maksat. 

Emniyet altına alman veya kurtarılan şeylerin değeri ile 
hak kazanılan navlun ve yolcu taşıma ücretleri ancak ikinci 
derecede göz önünde tutulur. 

Bu hükümler 1225 nci maddenin 2 ııci fıkrasında yazılı kim
seler arasındaki taksim hakkma da tatbik olunur. 

MADDE 1227. — Resmî dairelerin masraf ve harçları ve 
emniyet altma alman veya kurtarılan şeyler için ödenmesi lâ-
zımgelen Gümrük ve diğer resimlerle bu şeylerin muhafazası, 
korunması, değerlerinin biçilmesi ve satılması maksatlariyle 
yapılan masraflar; kurtarma ve yardım ücretine dâhil değildir. 

MADDE 1228. — Kurtarma veya yardım hakkında yapılan 
bir mukavele tehlike zamanında ve tehlikenin tesiri altında 
yapılmış ve kabul edilen şartlar hak ve nasafet esaslarma ay
kırı bulunmuş olursa; talep üzerine mahkeme tarafından de
ğiştirilebilir yahut iptal olunabilir. Mukaveleyi yapanlardan 



- m -
biri hile ile mukaveleyi yapmaya sevk edilmiş olur yahut kur
tarma veya yardım ücreti, yapılan hizmetlerle her hangi bir ci
hetten aşırı derecede nispetsiz bulunursa aynı hüküm tatbik 
olunur. 

MADDE 1229. — Yardımda bulunan veya kurtaran kimse
ler kurtarma veya yardım işini kendi kusurları ile zaruri kıl
mış yahut hırsızlık etmiş veya mal gizlemiş yahut doğruluğa 
sığmıyan başka hareketlerde bulunmuş olurlarsa kurtarma ve
ya yardım ücreti indirilebilir veya hiç verilmiyebilir. 

MADDE 1230. — Bir gemi veya yükü, bir başka gemi tara
fından tamamen veya kısmen emniyet altına alınır veya kur-
tarılırsa, kurtarma veya yardım ücreti, öteki geminin donatanı, 
kaptanı ve diğer gemi adamları arasında; ilk önce donatana 
yardım veya kurtarma yüzünden geminin uğradığı zararla iş
letme yüzünden yapılan fazla masraflar tazmin edildikten son
ra bakiyeden vapur donatanına üçte iki, yelkenli donatanına ya
rısı, vapur kaptanı ve diğer gemi adamlarına altıda birer, yel
kenli kaptanı ve diğer gemi adamlarına dörtte birer verilmek 
suretiyle pay edilir. 

Kaptan müstesna olmak üzere gemi adamlarına düşen mik
tar, her birinin bilhassa maddi ve şahsi hizmeti gözetilerek 
aralarmda pay edilir. Pay yolculuk bitmeden gemi adamlarma 
bildirilir ve her birinin payını gösteren bir cetvele göre kaptan 
tarafından yapılır. 

Pay cetveline karşı cetvelin bildirilmesinden sonra ilk varılan 
yerdeki mahkemeye veyahut da geminin bu yolculuktan bağ
lama limanına dönmesinden itibaren on gün içinde o yerdeki 
mahkemeye itiraz olunabilir. 

Mahkemece ilgililer dinlendikten sonra pay cetveli aynen 
veya lüzumunda değiştirilerek tasdik olunur. Bu karar katidir. 
Kararın bir sureti mahkemece gecikmeden donatana re'sen 
tebliğ edilir. 

Bir ve ikinci fıkralara aykırı mukaveleler hükümsüzdür. 
Kurtarma veya yardım işlerinin bu maksada tahsis edilmiş 

olan gemi veya römorkör tarafından yapılması halinde yuka-
rıki hükümler tatbik olunmaz. 

MADDE 1231. — Kurtarmayı veya yardımı icabettiren ka
za sırasında insan kurtarmak için çalışmış olan kimse, gemiye 
veya gemide bulunan şeyleri kurtarmış olanlara ait tazminat
tan hak ve nasfete uygun bir pay istiyebilir. Kurtarılan kim
seler kurtarma veya yardım ücreti ödemeye mecbur değildir. 

MADDE 1232. — Yardım ve kurtarma masrafları ile ücre
tinden dolayı alacaklının emniyet altına alman veya kurtarılan 
şeyler üzerinde rehin hakkı ve emniyet altına alman şeyler 
üzerinde teminat verilinceye kadar aynı zamanda hapis hakkı 
vardır. 

Rehin hakkının kullanılmasında 1176 ncı madde hükmü tat
bik olunur. 

2. Ücretin indi 
rüme veya kal

dırılması. 

C) Ücretin pay
laşılması. 

1. Gemi ve yü
kün kurtarılması 

halinde. 

II - însan kurta
ranlara tazminat. 

D) Rehin ve 
hapis hakkı. 

I - Umumi olarak. 



— 248 — 
MADDE 1233. — Alacaklının alacağı tediye veya temin edil

medikçe, kaptan, malları tamamen veya kısmen teslim ede
mez, ederse alacaklının, teslim edilen şeylerden teslim zama
nında elde edebileceği miktar nispetinde alacaklıya karşı 
şahsan mesul olur. 

Kaptanın hareket tarzını donatan emretmiş ise 973 ncü mad
denin 2 nci fıkrası hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 1234. — Kurtarma veya yardım keyfiyeti kendili
ğinden kurtarma ve yardım masraflarını ödemek için şahsi bir 
borç doğurmaz. 

Gönderilen malları teslim alırken onlardan kurtarma veya 
yardım masrafı ödeneceğine vâkıf ise bu masraflar için mallar 
teslim edilmiş olmasaydı bunların paraya çevrilmesi halinde 
masraflar ne nispette ödenecek idiyse o nispette şahsan mesul
dür. 

Teslim edilen mallarla birlikte başka şeyler de emniyet al
tına alınmış veya kurtarılmış olursa gönderilenin şahsi mesu
liyeti masrafların bütün şeyler arasında pay edilmesi halinde 
teslim edilen mallara düşecek miktarı geçemez. 

Altıncı Fasıl 
Gemi alacaklıları ve yük alacaklıları 

A) Gemi alacak- MADDE 1235. — Aşağıdaki alacaklar sahiplerine «gemi ala-
lm hakkım ve- caklısı hakkı» verir : 
ren alacaklar. ı, Gemi cebrî icra yolu ile satıldığı takdirde, geminin son 

limana girmesinden itibaren yapılan ve cebrî icra masrafların
dan sayılmıyan gemi ile teferruatının bekçilik ve muhafaza 
masrafları; 

2. Gemi Seyrüsefer ve Liman resimleri ve hususiyle şaman
dıra, fener, karantina ve liman paraları; 

3.f Gemi adamlarının hizmet ve iş mukavelelerinden doğan 
alacakları; 

4. Kılavuz ücretleriyle kurtarma, yardım, fidye ve itiraz 
ücret ve masrafları; 

5. Geminin müşterek avarya garame borçları; 
6. Deniz ödüncüne karşı kendilerine gemi rehnedilmiş olan 

deniz ödüncü alacaklılarının alacakları ve geminin tamamına 
veya bir kısmına sahibolsa bile kaptanın bu sıfatla ve gemi bağ
lama limanı dışında bulunduğu sırada zaruret hallerinde 988 
ve 1001 nci maddeler hükümleri gereğince yaptığı diğer kredi 
muamelelerinden doğan alacaklar. Bağlama limanı dışında bu
lunduğu sırada zaruret hallerinde ve ihtiyaçla mahdudolarak 
geminin bakımı veya yolculuğun başarılması için bir kredi aç
maksızın, kaptana bu sıfatla verilmiş levazımdan veya yapıl
mış hizmetlerden doğan alacaklar da bu hükümdedir; 

7. Taşıyan aynı zamanda donatan olmasa bile, yük ile 1128 
nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı bagajın teslim edilmeme

yi - Kaptanın ve 
donatanın 
mesuliyeti. 

III - Gönderilenin 
?nesuliyeti. 
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sinden veya hasara uğramasından doğan alacaklar ile yolcu 
veya mal taşıma akitlerinin hiç veya gereği gibi yerine getiril
memiş olmasından doğan peşin ödenmiş navlunun geri alınması 
dâhil diğer bütün alacaklar; 

8. Kaptanın hususi bir vekâletle değil sırf kaptan sıfatiyle 
haiz bulunduğu kanuni salâhiyetine (Madde 948, Fıkra 1, Bent 
1) dayanarak yaptığı hukuki muamelelerden ve donatan tara
fından akdedilmiş olup ifası kaptana düşen bir mukavelenin 
yerine getirilmemesinden yahut noksan veya fena ifasmdan 
doğan (Madde 948, Fıkra 1 Bent 2) ve yukarıki bentlere girmi-
yen alacaklar; 

9. Greminin tamamma veya bir kısmına sahibolsa bile ge
mi adamlarından birinin kusurundan doğan (Madde 947, 948, 
Fıkra 1, Bent 3) alacaklar; 

10. işçi Sigortaları Kurumunun iş hayatına ait sigorta ka
nunları hükmünce donatanlardan istiyebileceği bütün alacak
lar. Şu kadar ki; Sigorta veya îş kanunları gereğince donatan
ların Sigorta Kurumuna karşı şahsan mesul tutulmasına ait 
hükümler mahfuzdur. 

MADDE 1236. — Deniz ödüncündeki akdî rehin dışında ge
mi alacaklılarının gemi ve teferruatı üzerinde kanuni bir rehin 
hakları vardır. 

Rehin hakkı gemiye zilyed olan her üçüncü şahsa karşı ileri 
sürülebilir. 

Devlet, vilâyet, belediye ve diğer âmme hükmi şahıslarına 
aidolup denizde kazanç elde etme maksadına tahsis edilmiyen 
veya fiilen böyle bir maksat için kullanılmayan gemiler üzerin
de kanuni rehin hakkı doğmaz. Şu kadar ki; bu hükmi şahıslar 
1235 nci maddedeki gemi alacaklılarına karşı; gemi ve tefer
ruatının alacaklara sebebolan yolculuk sonundaki değeri ile 
aynı yolculukta kazanılan navlun tutarı, gemi alacaklıları ara
sında kanuni sıralarına göre paylaştırılmış olsaydı alacaklılara 
düşecek miktar ne idiyse o nispette şahsan mesuldürler. 1252 
ve 1253 ncü maddelerle 1255 nci maddenin 2 nci fıkrası ve 1256 
nci madde hükmü burada da tatbik olunur. 

MADDE 1237. — Gemi alacaklılarından her birinin kanuni 
rehin hakkı, alacağa sebebolan yolculuğun gayrisâfi navlunu
na da şâmildir. 

MADDE 1238. — Bu fasıl hükümlerinin tatbikinde «yolcu 
hık», geminin yeni baştan donatılmasını icabettiren veya yeni 
bir çarter mukavelesiyle girişilen yahut da yük tamamen bo
şaltıldıktan sonra başlanan yolculuktur. 

MADDE 1239. — Muhtelif yolculuklar aynı hizmet veya iş 
mukavelesinin hükmü içinde yapılmış olduğu takdirde 1235 nci 
maddenin 3 ncü bendinde yazılı gemi alacaklılarının, daha son
raki bir yolculuktan doğan alacaklarından dolayı daha önceki 
yolculukların navlunu üzerinde de kanuni rehin hakkı vardır. 

B) Kanuni re
hin hakkı. 
I - Mevzuu. 

1. Gemi ve 
teferruatı. 

Navlun. 

3. Yolculuk, 

4. Gemi adamla
rının rehin hakkı. 
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5. Deniz Ödüncü 
alacaklısının re

hin hakkı. 

II Temin edilen 
alacak. 

MADDE 1240. — Deniz ödüncü alacaklısının 1159 ncu mad
deye göre haiz olduğu rehin hakkma diğer gemi alacaklılarının 
kanuni rehin haklarına dair hükümler tatbik olunur. 

Deniz ödüncü alacaklısının rehin hakkının şümulü 1160 ncı 
madde hükmü gereğince yapılmış olan deniz ödüncü mukavele
sine göre tâyin edilir. 

MADDE 1241. — Gemi alacaklılarının rehin hakkı, ana pa
rayı, faizi, deniz ödüncü primini ve masrafları aynı surette te
min eder. 

III - Rehnin pa
raya çevrilmesi. 

1. Umumi olarak. 

MADDE 1242. — Gemi alacaklıları, gemi ve navlun (deniz 
serveti) üzerinden haklarını icra ve iflâs Kanunu hükümlerine 
göre alırlar. 

Şu kadar ki; 
1. icra ve iflâs Kanununun rehinle temin edilmiş alacaklar 

için ihtiyati haciz istenmiyeceğine dair olan hükmiyle rehin pa
raya çevrilmeden iflâs yoliyle takip yapılmasına engel olan hük
mü burada tatbik olunmaz. 

2. Dâva veya takip donatana karşı olabileceği gibi, gemi 
bağlama limanında bulunsa bile, kaptana karşı da olabilir. 

Kaptan aleyhine verilen hüküm veya kesinleşen takip dona
tana sâridir. 

3. Mücerret gemi teferruatlımı veya gemi siciline kayıtlı 
bulunmıyan gemilerin satışı ile navlun alacağının devri hakkın
da îcra ve iflâs Kanununun 112 _ 121 nci maddeleri hükümleri 
tatbik olunur. 

2. Donatanın 
şahsi mesuliyeti, 

3. Donatma 
iştiraki. 

IV - Sukutu. 
1. Geminin cebrî 

veya zaruri 
satışı. 

MADDE 1243. — Donatanın, alacağın doğduğu sırada veya 
daha sonra borçtan dolayı aynı zamanda şahsan dahi mesul ol
ması, gemi alacaklılarının hakları üzerinde hiçbir tesir icra 
etmez. 

Bu hüküm bilhassa gemi adamlarının hizmet ve iş mukave
lelerinden doğan alacaklarına tatbik olunur. 

MADDE 1244. — Gemi bir donatma iştiraki tarafından işle
tildiği takdirde bir tek donatanın malı imiş gibi, gemi ve navlun 
gemi alacaklılarına karşılık sayılır. 

MADDE 1245. — Gemi alacaklılarının gemi üzerindeki rehin 
hakkı, geminin Türkiye içinde cebrî icra yolu ile satılması 
halinden başka kaptanın 990 ncı madde hükmü gereğince katî 
zaruret hallerinde kanuni salâhiyetlerine istinaden gemiyi sat
mış olmasiyle de kalkar. Satış bedeli, alıcı tarafından henüz öden
mediği veya kaptanın yahut acentenin elinde bulunduğu müd
detçe gemi alacaklıları için gemi yerine geçer. 

Gemi ipoteği hakkındaki hususi hükümler mahfuz kalmak 
üzere 1 nci fıkra hükümleri gemi üzerindeki diğer rehin hakla
rına da tatbik olunur. 
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MADDE 124>. — Gemi, 1245 nci maddede yazılı haller hari

cinde temlik edilirse, iktisabeden kimse, ilân yolu ile tebligat ya
pılarak belli olmıyan gemi alacaklılarının rehin haklarının ip
taline karar verilmesini istiyebilir. 

MADDE 1247. — Geminin son limana girmesinden itibaren 
yapılan bekçilik ve muhafaza masraflarının (Madde 1235, 
bent 1); gemi bakımından gemi alacaklılarının diğer bütün 
alacaklarına karşı rüçhan hakkı vardır. 

MADDE 1248. — 1235 nci maddenin 2 ilâ 9 sayılı bentlerin
de yazılı alacaklardan, son yolculuğa (Madde 1238) ait alacak
lar, yolculuğun bitmesinden sonra doğan alacaklar da dâhil 
olmak üzere daha önceki yolculuklara ait alacaklara karşı rüç
han hakkım haizdirler. 

Son yolculuktan evvelki yolculuklardan doğan alacaklar ara
sında yeni yolculuktan doğmuş olanları eskilerine tercih olu
nur. 

Muhtelif yolculuklar aynı hizmet veya iş mukavelesi ge
reğince yapılmış oldukları takdirde, 1235 nci maddenin 3 sa
yılı bendinde yazılı gemi alacaklıları, daha sonraki bir yol
culuğa ait alacakları için haiz oldukları rüçhan hakkını, daha 
önceki bir yolculuğa ait alacaklar için de haizdirler. 

Deniz ödüncüne sebebolan yolculuk 1258 nci madde gere
ğince birden çok yolculuğu ihtiva ediyorsa, deniz ödüncü ala
cağı, bu yolculukların birincisi bittikten sonra başlanan yolcu
luklara aidolan alacaklardan sonra gelir. 

MADDE 1249. — Aynı yolculuğa ait alacaklarla 1248 nci 
madde gereğince aynı yolculuğa ait sayılan alacaklar aşağıdaki 
sıraya göre ödenir : 

1. Gemi, Seyrüsefer ve Liman resimleri (Madde 1235, 
Bent 2) ; 

2. Gemi adamlarının hizmet ve iş mukavelelerinden doğan 
alacakları (Madde 1235, Bent 3); 

3. Kılavuz ücretleriyle kurtarma, yardım, fidye ve itiraz 
ücret" ve masrafları (Madde 1235, Bent 4), geminin müşterek 
avarya garame borçları (Madde 1235, Bent 5), zaruret halle
rinde kaptanın giriştiği deniz ödüncü muamelesinden ve diğer 
kredi muamelelerinden doğan alacaklarla bu mahiyette sayılan 
alacaklar (Madde 1235, Bent 6); 

4. Yük ve bagajın teslim edilmemesinden veya hasara uğ
ramasından doğan alacaklar ile yolcu veya mal taşıma akitleri
nin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemiş olmasından doğan 
peşin ödenmiş navlunun geri alınması dâhil diğer bütün ala
caklar (Madde 1235, Bent 7); 

5. 1235 nci maddenin 8 ve 9 sayılı bentlerinde yazılı ala
caklar. ..•••; i.̂ -.- '̂.-c-b; 

â. tptal karart. 
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MADDE 1250. — Yukarıki maddenin 1, 2, 4 ve 5 nci bentle
rinde gösterilen alacaklardan aynı bent içinde bulunanları aynı 
sıradadırlar. 

Aynı maddenin 3 ncü bendinde yazılı alacaklar arasında sıra, 
doğuş tarihlerine göredir; aynı zamanda doğanların sırası bir
dir. 

Kaptan aynı zaruret icabı olarak birden çok muamele (Mad
de 1235, Bent 6) yapmış olursa, bunlardan doğan alacaklar ay
nı zamnada doğmuş sayılır. 

1249 ncu maddenin 3 ncü bendinde yazılı olanlardan daha 
önce doğmuş olan alacakları ödemek için kaptan tarafından ya
pılan kredi muamelelerinden ve bilhassa deniz ödüncü mukave
lelerinden çıkan alacaklarla bu gibi önceki alacakları tanıma 
veya tecdit yahut bunların vâdesini uzatma maksadiyle yine 
kaptan tarafından yapılan mukavelelerden doğan alacaklar, 
kredi muamelesi veya mukavele yolculuğa devam etmek için 
zaruri bulunmuş olsa bila ancak önceki alacağın haiz olduğu 
rüçhan hakkından istifade eder. 

1235 nci maddenin 10 ncu bendinde yazılı alacaklar, doğuş 
tarihlerine bakılmaksızın diğer bütün gemi alacaklarından son
ra gelir. 

MADDE 1251. — Gemi alacaklılarının navlun üzerindeki re
hin hakkı (Mad. 1237), ancak navlun henüz ödenmediği veya 
kaptan yahut acentenin elinde bulunduğu müddetçe hüküm 
ifade eder. 

1247 ilâ 1.250 nci maddeler hükümleri bu rehin hakkına da 
tatbik olunur. 

Navlun alacağının devri halinde, gemi alacaklılarının 
rehin hakkı, navlun henüz ödenmediği veya parası kaptanın 
yahut acentenin elinde bulunduğu müddetçe devralana karşı 
da ileri sürülebilir. 

MADDE 1252. — Navlunu tahsil eden donatan, bu yüzden 
rehin haklarını tamamen veya kısmen kaybetmiş olan gemi 
alacaklılarına karşı, tahsil ettiği nispette şahsan mesuldür; şu 
kadar ki; donatanm alacaklılardan her birine karşı olan bu mesu
liyeti, tahsil olunan paranın kanuni sıra gereğince paylaşılması 
halinde her birine isabet edecek olan miktarı geçemez. 

Donatanın kendi hesabına gemiye yüklettiği mallar için yük
leme yerinde ve yükleme zamanında ödenmesi mûtadolan nav
lun hakkında, da 1 nci fıkra hükmü tatbik olunur. 

MADDE 1253. — Donatan navlunu, navlun üzerinde rehin 
hakkı olan gemi alacaklılarından birinin veya birkaçının alaca
ğını ödemek için kullandığı takdirde, rüçhan hakkı olan alacak
lılara karşı, ancak onları bilerek mahrum ettiği miktar nispe
tinde mesul olur. 

MADDE 1254. — Donatan 1245 ve 1246 nci maddelerde yazılı 
hallerde satış bedelini tahsil ederse cebrî icra veya zaruri satış 
neticesinde yahut ilân yoliyle davet sonunda verilen iptal ka-
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rarı sebebiyle rehin hakları düşmüş olan gemi alacaklılarına 
karşı 1252 ve 1253 ncü maddelerde yazılı olduğu gibi şahsan me
sul olur. 

MADDE 1255. — Donatan; yalnız gemi ve navlun ile mesul 
olduğu bir gemi alacaklısının alacağmı öğrendikten sonra ala
caklının menfaati iktizası olmadığı halde gemiyi yeni bir 
deniz yolculuğuna (Madde 1238) gönderirse, bu alacak için 
aynı zamanda, geminin yeni yolculuğun başındaki değerinin 
gemi alacaklıları arasında kanuni sıralarına göre paylaştırıl
ması halinde bu, alacaklıya düşecek olan miktar nispetinde, 
şahsan dahi mesul olur. 

Bu paylaşmada alacaklının alacağını tamamen elde edebi
leceği kabul olunur; şu kadar ki, donatan bunun aksini ispat 
edebilir. 

Donatanın, üzerinde alacaklının rehin hakkı bulunan 
navlunu tahsil etmiş olması yüzünden 1252 nci madde hükmü 
gereğince doğan şahsi mesuliyeti mahfuzdur. 

MADDE 1256. — Müşterek avarya hallerinde feda edilen 
veya hasara uğrıyan şeyler için verilen tazminat, gemi ala
caklıları için, tazminatın karşılık olduğu şeyler yerine geçer. 

Geminin zıyaı veya hasarı yahut malın zıyaı veya hasarı 
neticesi olarak navlunun eksilmesi halinde, hukuka aykırı ha
reketiyle bu zararlara sebebolan kimse tarafından donatana 
ödenecek tazminat da aynı hükme tâbidir. 

Donatan tazminatı tahsil etmişse, tahsil ettiği miktar 
nispetinde gemi alacaklılarına karşı 1252 ve 1253 ncü mad
delerde yazılı olduğu gibi şahsen mesul olur. 

MADDE 1257. — Gemi alacaklılarının rehin hakları, rehin 
veya ipotekle temin edilmiş veya edilmemiş olan diğer bütün 
alacaklara takaddüm eder. 

MADDE 1258. — Navlundan, deniz ödüncü paralarından, 
müşterek avarya garame payından ve kurtarma veya yardım 
ücret ve masraflarından dolayı (1077, 1159, 1204 ve 1232 nci 
maddeler gereğince) yükü takyideden rehin haklarından nav
luna aidolanm derecesi, bütün diğerlerininkinden sonra gelir. 
Bu sonunculardan yeni doğam daha Önce doğana takaddüm 
eder; aynı zamanda doğanların sırası ise birdir. Kaptanın ay
nı zaruret icabiyle yapmış olduğu muamelelerden doğan ala
caklar, aynı zamanda doğmuş sayılır. 

Müşterek avarya haliyle hukuka aykırı hareketlerden do
ğan zıya ve hasar hallerinde 1256, kaptan tarafından bir ziyamı 
önüne geçilmesi veya azaltılması için 995 nci maddenin üçün
cü fıkrasına göre yapılan satış halinde 1245 ve hesabına satış ya
pılmış olan kimse satış bedelini almışsa 1254 ncü maddeler hü
kümleri tatbik olunur. 

i. Geminin yeni 
bir yolculuğa çı

karılması halinde. 

5. Tazminat 
halinde. 

VIII • Gemi ala
caklılarının diğer 
alacaklılara karşı 

Hiçhan hakkı. 

C) Yük alacak
lısı hakkını veren 

alacaklar ve 
dereceleri. 



D) Müruruzaman. 
T - Müddeti 

II ~ Şahsi alacak
lar hakkında. 

III - Başlangıç. 
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Yedinci Fasıl 
Müruruzaman 

s i, 

MADDE 1259. — Bu kanunun 1235 nci maddesinin 1 ilâ 9 ncu 
bentlerinde yazılı alacaklar bir yılda müruruzamana uğrar. 
Bununla beraber : 

1. Ümit veya Horn burunlarının Ötesinde hizmetlerinden 
çıkarılmış gemi adamlarının hizmet ve iş mukavelelerinden do
ğan alacakları; 

2. Çatmadan yahut 1220 nci maddeye giren bir hâdiseden 
doğan tazminat alacaklariyle kurtarma veya yardım ücreti ala
cakları; 
için müruruzaman iki yıldır. 

MADDE 1260. — Yukarıki maddede yazılı müruruzaman, 
alacaklının donatan veya gemi adamlarından birine karşı şahsi 
talep haklarına da şâmildir. 

1067 nci madde hükmü mahfuzdur. 
MADDE 1261. — Gemi alacakları hakkındaki müruruza

man, alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren işlemeye baş
lar. Ancak : 

1. 1235 nci maddenin 3 ncü bendinde yazılı gemi adamları
nın alacakları hakkmda hizmet veya iş münasebetinin bittiği 
tarihten; 

2. 1235 nci maddenin 5 nci bendinde yazılı gemiye düşen 
dispeç raporiyle tesbit edilmiş bulunan müşterek avarya gara-
me paylarından doğan alacaklar hakkında dispeç raporunun 
tasdikine ait kararın kesinleşmesinden, ilgililer tarafından dis
peç yapmaya mecbur tutulması için kaptan veya donatana kar
şı açılacak dâvalar veya 1209 ncu maddenin ikinci fi kasnıdaki 
salâhiyetin kullanılması hakkında, müşterek avarya hareke
tinden sonra geminin 1207 nci madde hükmünce dispeçin yapıl* 
ması lâzımgelen yere vardığı tarihten; 

3. 1235 nci maddenin 7 ve 9 ncu bentlerinde yazılı malların 
veya bagajın hasarlanmasmdan veya geç teslim edilmesinden 
doğan alacaklar hakkında malların teslimi tarihinden, malla
rın teslim edilmemesinden doğan alacaklar hakkında onların 
teslim edilmiş olmaları gereken tarihten; 

4. Gemi adamlarından birinin kusurundan doğup 1235 nci 
maddenin 9 ncu bendinde yazılı ve fakat bu maddenin 2 nci 
bendine girmiyen alacaklar hakkında ilgilinin zararı öğrendi
ği tarihten, gemilerin çatmasından yahut 1220 nci maddeye 
giren bir hâdiseden doğan tazminat alacakları hakkında ise hâ
disenin meydana geldiği tarihten; 

5. Kurtarma ve yardım masraf ve ücretlerinden doğan 
alacaklar hakkında, kurtarma ve yardım işinin bittiği tarihten; 
itibaren işlemiye başlar. 

Gemi adamlarının avans veya taksit ödenmesini isteme hak
ları birinci bentte bildirilen müruruzaman başlangıcım değiştir
mez. 
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MADDE 1262. — Donatların 1218 nei maddenin 2 nci fıkra

sına göre aralarında haiz oldukları rücu hakları, bir yılda mü
ruruzamana uğrar. Müruruzaman rücu hakkına sebebolan öde
menin yapıldığı günün geçmesiyle başlar. 

Deniz ödüncü paraları ve müşterek avarya garame payından 
dolayı malları takyideden alacaklarla bu paralar ve garame 
paylarının meydana getirdikleri şahsi talep hakları da bir yıl
da müruruzamana uğrar. 

Müruruzaman; deniz ödüncü paraları bakımından muaccel 
oldukları tarihten, müşterek avarya garame payları bakımın
dan ise dispeç raporuna ait kararın kesinleşmesinden başlar. 

Kurtarma ve yardım ücret ve masraflarından dolayı malla
rı takyideden alacaklarla bu masraflardan doğan şahsi talep 
hakları, iki yılda müruruzamana uğrar. Müruruzaman kurtarma 
veya yardım işinin bittiği gün başlar. 

Denizde yolcu ve yük taşıma akitlerinden veya konişmen-
todan taşıyan lehine doğan masrafların tazmini ve navlun dâ
hil olmak üzere bütün alacaklar bir yılda müruruzamana uğ
rar. 

İT - Bususi 
haller. 

BEŞÎNCÎ KÎTAP 
Sigorta hukuku 

Birinci Fasıl 
Umumi hükümler 

MADDE 1263. — Sigorta bir akiddir ki bununla sigortacı 
bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir 
bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) 
meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya 
birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatların
da meydana gelen belli birtakım hâdiseler clolayısiyle bir 
para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır. 

Ruhsatname almamış olan bir şahıs ile, onun ruhsatname 
almamış olduğunu bilerek yapılan sigorta sözleşmesi hakkın
da Borçlar Kanununun kumar ve bahis hakkındaki 504 ve 505 
nci maddeleri tatbik olunur. Şu kadar ki; Türkiye dışındaki 
sigortacılarla yapılmış bulunan sigorta akidleri bu hükümden 
müstesnadır, 

Birçok şahısların birleşerek içlerinden her hangi birinin 
duçar olacağı her nev'i tehlikeden (rizikodan) doğan zararları 
tazmin etmeyi taahhüdetmelerine «Karşılıklı sigorta» denir. 

MADDE 1264. — Bu kitapta hüküm bulunmadıkça sigorta 
mukavelesi hakkında Borçlar Kanunu hükümleri tatbik olu
nur. 

1269,1274,1277,1279,1286,1321,1333,1339,1341,1344 ve 1346 
nci maddelerle 1304 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine ay
kırı olan mukaveleler batıldır. 

A) Sigorta mu
kavelesi. 
J - Tarifi. 

II - Tatbik oluna
cak hükümler ve 
âmir hükümler. 
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1270 nci maddenin 2 nci fıkrası, 1273, 1275 nci maddelerle 

1278 nci maddenin ikinci, cümlesi, 1283,1284, 1285,1289 ncu mad
delerle 1292 nci maddenin son fıkrası, 1301 nci madde ile 1312 nci 
maddenin 2 nci fıkrası, 1315, (Son fıkrası hariç) 1332 nci madde
lerle 1345 nci maddenin 2 nci fıkrası, 1350 nci maddenin 2 nci 
fıkrası, 1361, 1362 nci maddelerle 1365 nci maddenin 2 nci fıkrası, 
1366 nci maddenin 2 nci fıkrası, 1367,1368, 1369,1395,1396, 1397, 
1399, 1400, 1401, 1404, 1405, 1406,1420 -1430 ve 1453 ilâ 1459 ncu 
maddeler hükümlerine aykırı olan mukavele şartları hüküm
süzdür. 

1265, 1266, 1280 nci maddelerle 1281 nci maddenin son fıkrası, 
1287 nci madde, 1288 nci maddenin ikinci fıkrası, 1290, 1291,1292 
nci maddenin birinci fıkrası, 1293, 1295 nci maddelerle 1297 nci 
maddenin 1 nci fıkrası, 1298, 1299, 1300, 1302, 1306, 1314, 1317, 
1318, 1324 ilâ 1329, 1331 nci maddelerle 1332 nci maddenin son 
fıkrası, 1334 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkraları, 1336 nci madde
nin ikinci fıkrası, 1338 nci maddenin 1 nci cümlesi hükümleriyle 
1371 nci maddenin 3 ncü fıkrası, 1441 nci maddenin birinci fık
rası hükmü, sigorta ettiren kimsenin zararına olarak mukave
le ile değiştirilemez. Değiştirilirse kanun hükümleri re'sen tat
bik olunur. 

Diğer kanunlardaki sigortalara mütaallik âmir hükümler mah
fuzdur. 

B) Sigorta polû MADDE 1265. — Sigortacı sigorta ettirene sigorta nıukave-
eesi ve muvakkat leşi gereğince her iki tarafın haiz olduğu hak ve borçları gös-

ilmühaber. teren ve kendi tarafından imza edilen bir sigorta poliçesi ve-
/ - Umumi olarak. y a onun yerine geçmek üzere bir muvakkat sigorta ilmühaberini 

ekleriyle beraber vermeye mecburdur. Sigortacı istediği tak
dirde, sigortalı dahi poliçe veya ilmühaberin ve eklerinin bir 
örneğini imzalıyarak sigortacıya vermekle mükelleftir. 

Poliçe ve ilmühaber sigorta ettirenin talebi üzerine nama, 
emre yahut hâmile yazılı olarak tanzim olunabilir. 

/ / - Muhtevan. MADDE 1266. — Poliçe ve ilmühaberin aşağıda yazılı husus-
l an ihtiva etmesi lâzımdır : 

1. Sigortacının ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan fay
dalanan kimsenin ad ve soyadı veya ticaret unvanı ve ikamet
gâhları; 

2. Sigortanın mevzuu; 
3. Sigortacının üstüne aldığı rizikolarla bunların başlıyacağı 

ve son bulacağı an; 
4. Sigorta bedeli; 
5. Primin tutarı ile ödeme zamanı ve yeri; 
6. Sigortacının üstüne aldığı rizikoların hakiki mahiyetlerini 

tamamen tâyine yarıyacak bütün haller; 
7. Tanzim tarihi. 
Sigorta poliçesi birinci fıkrada yazılı hususlardan başka 

İktisat ve Ticaret Vekâletince tasdik edilmiş ve zahmetsizce 
okunabilecek bir tarzda basılmış olan sigorta umumi şartlan-
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III - Poliçeyi ver
me mükellefiyeti. 

lıı; muvakkat sigorta ilmühaberi ise, zikri geçen umumi şart
lara atfı ihtiva eder. Bu fıkradaki tasdika ve baskıya aidolan 
şartların yerine getirilmemiş olması halinde dahi umumi şart
name hükümlerinden sigorta ettirenin zararına olanlar yerine 
kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 1267. — Sigorta mukavelesi doğrudan doğruya si
gorta ettiren kimse veya onun temsilcisi veya vekili ile yapıl
mışsa mukavele tarihinden yirmi dört saat içinde ve mukavele 
bir tellâl vasıtasiyle yapılmış ise en geç on gün içinde sigorta
cı poliçeyi sigorta ettiren kimseye vermeye mecburdur. Aksi 
takdirde sigorta ettiren kimse sigortacı ile sigortaya aracılık 
yapan tellâldan tazminat istiyebilir. 

MADDE 1268. — Sebepsiz yere ödenmiş bulunan primin ve- C) Müruruzaman. 
ya sigorta bedelinin geri alınması alacakları dâhil, sigorta 
mukavelesinden doğan bütün mutalebeler, iki yılda müruru
zamana uğrar. 

İkinci Fasıl 
Mal sigortası 

BÎRÎNCÎ KISIM 
Umumi hükümler 

MADDE 1269. — Bir malı muayyen rizikolara karşı temin 
etmekte para ile ölçülebilecek bir menfaati olan malik, malikin 
âdi veya rehinli alacaklısı, malın muhafazasından dolayı mali
kine karşı mesul olan acente, kiracı, komüsyoncu ve diğer kim
seler, malın muhafazasında hakikaten menfaatli olan kimseler 
yahut bunların kanuni temsilcileri, bu menfaati sigorta ettire
bilirler. 

MADDE 1270. — Bir kimse diğer bir kimsenin nam ve he
sabına dahi sigorta akdedebilir; şu kadar ki, o kimse, nam ve 
hesabına hareket ettiği kimseyi temsile salahiyetli değilse si
gorta priminden dolayı bizzat mesul olur. 

Nam ve hesabına sigorta mukavelesi yapılan kimse riziko
nun gerçekleşmesinden önce veya sonra icazet verirse sigorta
dan faydalanır. 

Diğer bir kimsenin nam ve hesabına yapıldığı, mukavele 
şartlarından anlaşılmıyan bir sigorta mukavelesi bunu yapmış 
olan kimsenin nam ve hesabına yapılmış sayılır. 

MADDE 1271. — Vekâleten aktolunan sigorta, müvekkil ta
rafından kabul olunduğu takdirde vekil vekâlete uygun ola
rak hareket etmiş sayılır. Sigorta şartlarına dair müvekkil ta
limat vermemiş ise vekil, vekâleten sigorta ettireceği yerdeki 
mûtat şartlar dairesinde sigortayı akdetmeye mecburdur. 

A) Sigorta edi
len menfaat. 

I - Menfaat sahibi. 

II - Diğer bir kim
senin nam ve hesa

bına yapılan 
sigorta. 

1. Umumi olarak. 

2. Vekil ile mü
vekkil arasındaki 

münasebet. 



III • Alacaklının 
menfaati. 

1. Acze karşı 
sigorta. 

2. Ayni bir hak
la temin edilen 
alacak sahibi. 
a) Halefiyet. 

b) Teminatın kâ
fi olmaması 

halinde. 

IV - Müşterek 
menfaatlerin 

sigortası. 

V - Mükerrer sigor
ta (Reassürans). 

B) Riziko. 
I - Meşru olması. 
1. Caiz olmıyan 

sigorta. 

2. Sigorta etti
renle sigortadan 
faydalanan kim

senin kusuru. 

II - Rizikonun 
gerçekleşmiş 

olması. 
1. Mukavelenin 
yapıldığı sırada. 
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MADDE 1272. — Bir alacaklı alacağını, borçlunun aczi rizi

kosuna karşı sigorta ettirebilir. Bu takdirde aksine mukavele 
yoksa sigortacı, ilk önce borçlunun mallarına müracaatla bun
ları sattırarak alacağını tahsil etmesini sigorta ettiren alacak
lıdan istiyebilir. 

MADDE 1273. — Menkul ve gayrimenkul mallarla gemiler 
üzerine haciz koyduran veya bunları rehin alan yahut bunlar 
üzerinde hapis hakkı veya buna benzer imtiyazlı bir hakkı haiz 
olan alacaklılar mezkûr şeyleri sigorta ettirmişler ise, hasar vu
kuu halinde ödenmesi gereken tazminat ancak mezkûr alacak
lılara nazaran alacaklarının taallûk eylediği sigortalı şeyler ye
rine geçmiş sayılırlar. 

MADDE 1274. — Sigorta olunan şeye hakkı taallûk eden 
alacaklıların imtiyaz dereceleri birbirinden farklı ise bu şeyin 
değeri imtiyaz derecesi sonradan gelen alacaklının alacağını ifa
ya kâfi olmadığı nispette bu alacaklı o şeyi sigorta ettiremez. 

MADDE 1275. — Bir malın veya o mala mütaallik bir hak
kın yalnız bir kısmında menfaat sahibi olan kimse kendisine 
aidolan kısmından fazlasını da sigorta ettirmişse sigortanın bu 
fazlaya ait kısmı onda ilgisi olanlar hesabına yapılmış sayılır. 

MADDE 1276. — Mükerrer sigorta (reassürans) inhisarı 
hakkındaki hükümler mahfuz kalmak üzere sigortacı, sigorta et
tiği menfaati dilediği şartlarla tekrar sigorta ettirebileceği gi
bi sigorta ettiren kimse dahi sigorta primini sigorta ettirebilir. 

Mükerrer sigorta, sigortacının sigorta ettirene karşı olan 
borçlarını ıskat etmez ve sigorta ettiren kimseye, mükerrer si
gortayı yapan sigortacıya karşı doğrudan doğruya dâva hakkı 
vermez. 

MADDE 1277. — Sigortadan faydalanan veya sigorta etti
ren kimsenin kanunla yasak edilmiş ve ahlâka (âdaba) aykırı 
olan fülinden doğabilecek bir zarara karşı sigorta yapılamaz. 

MADDE 1278. — Mukavelede aksine hüküm olmadıkça sigor
tacı, sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin yahut 
fiillerinden hukukan mesul bulundukları kimselerin kusurların
dan doğan hasarları tazmin ile mükelleftir. Fakat hiçbir halde 
sigortacı sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin 
kasdmdan veya aksi mukavelede yazılı değilse sigorta edilen 
malın ayıbından doğan hasarları tazmine mecbur olmaz. 

MADDE 1279. — Mukavelenin yapıldığı sırada sigorta et
tiren veya sigortadan faydalanan kimse, rizikonun gerçekleş
miş olduğunu yahut sigortacı rizikonun gerçekleşmesi imkânı 
kalmadığını bilmekte iseler sigorta mukavelesi hükümsüzdür; 
şu kadar ki, birinci halde sigortaicı sigorta primini istiyebilir. 
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MADDE 1280. — Sigortacının mesuliyeti başlamazdan önce 

sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin fiil ve te
siri olmaksızın rizikonun gerçekleşmesine imkân kalmazsa si
gortacı prime hak kazanmaz. 

MADDE 1281. — Sigortacı, harb ve isyandan başka bir se
beple mallara arız olan telef ve tagayyür gibi bütün hasarlardan 
mesul olur. 

Sigortacının, 1 nci fıkra gereğince mesul olduğu zirikolar-
dan biri sigorta poliçesinin hükmünden istisna edilmişse vâki 
hasarın istisna edilen rizikolardan doğduğunun ispatı sigorta
cıya aittir. 

MADDE 1282. — Aksi kararlaştırılmış olmadıkça sigortacı, 
primin ödendiği tarihten itibaren gerçekleşen rizikolardan mes
uldür. Sigortanın devam müddeti mukavelede yazılı değilse 
tarafların müşterek maksadiyle mahallî teamül ve sair haller 
göz önünde tutularak mahkemece tâyin olunur. 

MADDE 1283. — Sigortacı, sigorta ettiren veya sigortadan 
faydalanan kimsenin ancak hakikaten uğradığı zararı tazmine 
mecburdur. Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerini 
aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı bâtıldır. Bu sebeple si
gorta bedeli indirilir, sigorta priminin dahi ona tekabül eden 
kısmı indirilir ve primin fazla tahsil edilen kısmı geriverilir; 
şu kadar ki, menfaat değeri tarafların rey birliği ile seçtikleri 
bilir kişiler tarafından önceden takdir ve tahmin edilmiş ve ta-
naflarca kabul olunmuşsa sigortacı bu değere itiraz edemez. 

2. Sigortacının 
mesuliyeti başla

madan önce. 

III - Vüsat ve 
şümulü. 

1. Umumiyet 
esası. 

2. Müddet. 

C) Tazminat 
esası. 

Aşkın sigorta. 
Umumi olarak. 

MADDE 1284. — Bir maldan elde edilmesi umulan 
mâkul haddi aşan kısmı, sigorta edilemez. 

k â r i n 2- Umulan kârın 
sigorta ettirilmesi 

halinde. 

MADDE 1285. — Bir menfaat birden çok sigortacı tarafın
dan aynı zamanda ve aynı rizikolara karşı sigorta olunduğu 
takdirde yapılan mütaaddit sigorta mukavelelerimn heyeti 
umumiyesi ancak sigorta olunan menfaatin değerine kadar mu
teber tutulur. Bu takdirde sigortacılardan her biri sigorta be
dellerinin toplamına nazaran sigorta ettiği bedel nispetinde 
mesul olur. 

Mukavelelere göre mütaaddit sigortacılar müteselsilen mes
ul oldukları takdirde sigorta ettiren kimse, uğradığı zarardan 
fazla bir para istiyemiyeceği gibi sigortacılardan her biri yal
nız kendi mukavelesine göre ödemekle mükellef olduğu bedele 
kadar mesul olur. Bu halde ödemede bulunan sigortacının di
ğer sigortacılara karşı haiz olduğu rücu hakkı, sigortacıların 
sigortalıya mukavelelere göre ödemeye mecbur oldukları be
deller nispetkıdedir. 

MADDE 1286. — Değerinin tamamı sigorta olunan bir men
faat sonradan aynı kimse tarafından aynı rizikolara karşı si
gorta ettirilemez; sigorta ettirilmişse ancak aşağıdaki hallerde 
ve şartlarla muteber sayılır : 

/ / - Birden çok 
sigorta. 

1. Müşterek' 
sigorta. 

2. Çifte sigorta. 
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3. Kısmi sigorta. 

III - Menfaat değe
rinin altında olan 

sigortalar. 

IV - Sigortacının 
tahkik salâhiyeti. 

D) Sigorta etti
renin mükellefi
yeti ve borçları. 

I - İhbar mü
kellefiyeti. 

1. Mukavele 
yapılırken. 

1. Sonraki ve önceki sigortacılar muvafakat ederlerse; 
Bu takdirde sigorta mukaveleleri aynı' zamanda yapılmış 

sayılarak hasar vukuunda sigorta bedeli 1285 nci maddede gös
terilen nispette sigortacılar tarafından ödenir; 

2. Sigorta ettiren kimse önceki sigortadan doğan haklarını 
ikinci sigortacıya devir veya o haklardan feragat etmiş ise; 

Bu takdirde devir veya feragatin ikinci sigorta poliçesine ya
zılması lâzımdır; yazılmazsa ikinci sigorta mukavelesi hüküm
süz sayılır; 

3. Sonraki sigortacının ancak önceki sigortacının ödeme
diği tazminattan dolayı mesuliyeti şart kılınmış ise; bu halde 
önceden yapılmış olan sigortanın ikinci sigorta poliçesine ya
zılması lâzımdır; yazılmazsa ikinci sigorta mukavelesi hüküm
süz sayılır. 

MADDE 1287. — Sigorta olunan menfaatin değerinin tama
mı önceki mukavele ile temin edilmemişse bu menfaat, geri kalan 
değerine kadar, bir veya birkaç defa daha sigorta ettirilebilir. 
Bu takdirde o menfaati sonradan sigorta eden sigortacılar de
ğer bakiyesinden dolayı mukavelelerinin tarihleri sırasiyle 
mesul olurlar. Aynı günde yapılmış olan mukaveleler aynı an
da yapılmış sayılır. 

MADDE 1288. — Sigorta bedeli, sigorta değerinden aşağı 
olduğu takdirde ve sigorta edilmiş menfaatin bir kısmmın ha
lele uğraması halinde sigortacı aksine mukavele bulunmadıkça 
sigorta bedelinin sigorta değerine olan nispeti neden ibaretse 
zararın o kadarından mesul olur. 

Sigortacının sigorta bedelini aşmıyan zararın tamamından 
mesul tutulacağı şeklinde sigorta mukavelesinin değiştirilme
sini sigorta ettirenin rizikonun gerçekleşmesinden önce iste
mesi halinde, bu isteğin noter protestosu ile sigortacıya bildi
rildiği günden sonra gelen günden itibaren akit hükümleri, 
kendiliğinden, sigortacının sigorta bedelini aşmıyan zararın ta
mamından mesul bulunduğu şeklinde değiştirilmiş olur. Si
gortalı, tarifede derpiş edilen prim farkını esas primin ödenme
sine ait hükümler uyarınca öder. 

MADDE 1289. — Sigortacı sigorta olunan menfaatin konu
su olan malın değerini tahkik için o malı dilediği zaman mua
yene edebilir. 

MADDE 1290. — Sigorta ettiren kimse, sigortacının muka
vele yapılırken 'hakiki vaziyetleri bildiği takdirde mukaveleyi 
yapmamasmı veya daha ağır şartlarla yapmasını mucibolacak 
bütün hususları sigortacıya bildirmeye mecburdur. Sigorta 
ettiren kimse sorulduğu halde susmuş veya noksan yahut ha
kikate muhalif beyanlarda bulunmuş ise hakikate vâkıf olmı-
yan sigortacı mukaveleden cayabilir; şu kadar ki, sigortacı ha
kikati öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde cayma hakkını 
kullanmamış ise bu hak düşer. Sigorta ettiren kimsenin kötü 
niyeti anlaşıldığı takdirde sigortacı prime hak kazanır, 
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Sigorta mukavelesinin yapılması sırasında sigorta ettirene 

doldurması teklif olunan listede yazılı sorular dışında hiçbir 
mesuliyet teveccüh etmez. 

MADDE 1291. — Sigorta ettiren kimse sigortacının muvafa- 2. Sigorta müd-
kati olmaksızın sigortalı malın yerini veya mukavele zamanın- deti içinde. 
daki halini değiştirdiği takdirde bu değişiklik, mukavelenin 
yapıldığı anda mevcudolduğu halde sigortacının sigorta muka
velesini yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını mu
cip bir mahiyette ise, sigortacı mukaveleyi feshedebilir. 

Birinci fıkrada yazılı değişikliği yapan kimse keyfiyeti se
kiz gün zarfında sigortacıya bildirmişse sigortacı ihbar tari
hinden itibaren sekiz gün içinde fesih hakkım kullanmadığı 
takdirde sigortanın hükmü devam eder. 

Sigorta ettiren kimse değişiklik keyfiyetini sigortacıya ih-. 
bar etmediği halde dahi sgortacı vâki değşikliği öğrendikten 
sonra sekiz gün içinde feshetmez veya sigorta primini tahsil 
etmek gibi sigorta hükmünün devamına razı olduğunu gösteren 
bir harekette bulunursa fesih hakkı düşer. 

MADDE 1292. — Sigorta ettiren kimse sigortanın taallûk s. Rizikonun ger-
ettiği rizikonun gerçekleştiğini haber aldığı tarihten itibaren çekleşmesi halinde. 
beş gün içinde sigortacıya haber vermeye mecburdur. Bu müd
det, üçüncü şahsın sigortalıya karşı dâva açması halinde si
gortacıyı sigortalının müdafaasına yardım etmeye mecbur tu
tan mesuliyet sigortalarında sigortalının tebligat üzerine dâ
vayı öğrendiği, sigortalının üçüncü kişiye vereceği tazminatın 
sigortacı tarafından ödenmesine ait mesuliyet sigortalarında 
ise hakkındaki mahkeme kararının kesinleştiğini sigortalmın 
öğrendiği veya dâva olmaksızın yahut dâva neticesi beklenmek
sizin üçüncü şahsa sigortalının para ödemiş olması halinde pa
rayı ödemiş olduğu tarihten başlar. 

Birden çok sigortalarda, sigorta ettiren kimse birinci fık- •-. 
rada muayyen müddet içinde sigortacılardan her birine gerek 
hasar keyfiyetini ve gerekse aynı menfaat hakkında yaptığı si
gorta mukavelelerini bildirmeye mecburdur. 

Sigorta ettiren kimse kasten yukarıki fıkralar gereğince 
ihbarda bulunmamış ise sigorta haklarını zayi eder. Sigorta et
tiren kimsenin kusuru halinde, kusurun ağırlığına göre sigor
tacının ödemekle mükellef olduğu bedel indirilebilir. 

MADDE 1293. — Sigorta ettiren kimse zararı önlemeye, H-Koruma ted-
azaltmaya ve hafifletmeye yarıyacak tedbirleri almakla mükel- birleri. 
leftir. Alman tedbirlerden doğan masraflar bu tedbirler fay
dasız kalmış olsa bile sigortacı tarafrndan ödenmek lâzımdır; 
şu kadar ki, sigorta, menfaat değerinin tamamına taallûk et
miyorsa vâki masraflar ancak sigorta bedelinin menfaat değe
rinin tamamına olan nispetine göre ödenir. 

1292 nei maddenin son fıkrası hükmü burada da tatbik olu-
aur. 
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III - Prim ödeme 

borcu. 
1. Umumi olarak. 

MADDE 1294. — Sigorta ettiren kimse, primlerin en yük
sek haddinin tâyinine ait 'hususi hükümler mahfuz kalmak üze
re, mukavele ile kararlaştırılmış olan primi ödemekle mükel
leftir. Sigorta primi mukavelede gösterilmemişse ilgili vekâ
letçe tasdik edilmiş olan tarifeler gereğince tâyin olunur. 

Sigorta primi para olarak ödenir. 
Primin aylık veya yıllık olarak taksitle ödenmesi kararlaş-

tırılabilir. Böyle bir mukavele yoksa sigorta priminin toptan 
ödenmesi lâzımdır. 

2. Ödeme MADDE 1295. — Aksine mukavele yoksa sigorta priminin 
zamanı. tamamının, taksitle tediyesi kararlaştırılmışsa ilk taksitin, 

akit yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında ödenmes* 
lâzımdır. 

Sigortacının mesuliyeti primin veya ilk taksitin ödendiği 
tarihten başlar. 

Şu kadar ki, ıkara ve denizde mal taşıma işlerine ait sigor
talarda sigortacının mesuliyeti, akdin yapıldığı andan itibaren 
başlıyacağı gibi sigorta primi de henüz poliçe tanzim edilme
miş olsa bile o anda muaccel olur. 

Sigortacının mesuliyeti başlamazdan önce sigorta ettiren 
sigortacıya kararlaştırılmış olan primin yarısını ödiyerek mu
kaveleden kısmen veya tamamen cayabilir. 

i Ödeme yeri MADDE 1296. — Sigorta primi sigorta ettirenin ikametgâ
hında ödenir. Sigorta priminin, sigortacının veya acentesinin 
ikametgâhında ödeneceğine dair poliçede bir şart varsa bu şarta 
riayet olunur; şu kadar ki, şarta rağmen sigorta primi fiilen 
sigorta ettirenin ikametgâhında ödenegelmekte ise şart yok sa
yılır. 

4. Temerrüt. MADDE 1297. — Sigorta ettiren kimse, sigorta primini 
1295 nci madde gereğince vermemiş veya prim tecil edilmiş ya-
nut taksitlere bağlanmış olduğu halde işbu primi veya her han
gi bir taksiti vâdenin bitiminde ödememiş ise, sigortacı, ken
disinin veya sigortada âkıd sıfatiyle hareket eden vekilinin ya
zı ile sigortacıya bildirilmiş son ikametgâh veya meskenine res
mî bir ihtarname veya taahhütlü mektup göndererek bir ay 
içinde mezkûr ücret veya taksiti ödemez ise sigortanın feshe
dilmiş olacağını ihtar eder. Bu müddetin bitiminde borç öden
memiş ise mukavele feshedilmiş olur. 

ödenmiyen sigorta primlerinin iki yıllık tutarı sigortalı 
maldan mümtazen tahsil olunur. Bu alacak diğer rüçhanlı ala
cakların hepsine tekadüm eder. 

Yazı ile bildirilmiş son ikametgâh veya meskeninden mu
hatabın ayrılmış olduğu tebliğ mazbatasından anlaşıldığı tak
dirde noterce usulün, muhatabın ikametgâhını mahkemenin ka
za dairesi dışına götürmüş ve yeni ikametgâhının öğrenileme-
miş olması halindeki hükümlerine göre tebligat yapılır. 
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MADDE 1298. — Birden çok yıllar için yapılan sigorta mu- s. Primin indi-

kavelelerindeki sigorta priminin tâyininde rizikoyu ağırlaştır- rilmesi ve geri-
mış olan hususi sebepler göz önünde tutulmuş ise, tbu sebep- verilmesi. 
ler sonradan ortadan kalktığı takdirde, sigorta ettiren kimse 
gelecek yıllara ait primlerin indirilmesini istiyebilir. 

Sigorta mukavelesinin kanuni sebeplerle sona ermesi halin
de, kanunda başkaca hüküm bulunmadıkça sona erme günün
den sonraki zamana aidolan prim onu ödemiş olana geriverilir. 

MADDE 1299. — Sigorta bedelini ödeme borcu, karada ve 
iç sularda taşıma rizikolarma ait sigortalar dâhil, bütün mal 
sigortalarında, rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya ihbar bor
cunun 1292 nci madde hükmünce doğduğu tarihte muaccel olur. 

Tazmini lâzımgelen sigorta bedeli, sigorta olunan menfaa
tin rizikonun gerçekleştiği zamandaki değerine göre tesbit olu
nur. Bu değer sigorta bedelini aşarsa sigorta olunan mal tama
men telef olduğu takdirde sigorta bedelinin ödenmesi lâzımdır. 

Kısmen telef halinde tazminat miktarı, aksine mukavele 
yoksa, sigorta bedelinin malın değerinin tamamına olan nispeti
ne göre tâyin olunur. 

MADDE 1300. — Sigorta edilen malın değeri poliçede gös- -2. Değerin ispatı. 
terilmemiş ise sigorta ettiren kimse, bu malın rizikonun ger
çekleştiği andaki değerini ispata mecburdur. 

Sigorta edilen malın değerinin poliçede gösterilenden az ol
duğunu iddia eden sigortacı, bunu ispata mecburdur; 1283 ncü 
madde hükmü mahfuzdur. 

Değer hakkında taraflar her türlü delil gösterebilecekleri 
gibi mahkeme dahi toplanmış delillerle edindiği kanaatini kuv
vetlendirmek için taraflardan birisine re'sen yemin ettirebilir. 

E) Sigortacının 
sigorta bedelini 
ödeme borcu. 

I - Borcun şümulü 
ve muaccel olma 

zamanı. 
1. Umumi olarak. 

MADDE 1301. — Sigortacı sigorta bedelini ödedikten son
ra hukukan sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta etti
ren kimsenin vâki zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dâva 
hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel nispetinde sigortacıya 
intikal eder. 

Sigorta ettiren kimse, 1 nci fıkra gereğince sigortacıya in
tikal eden haklarını ihlâl edecek bir hal ve harekette bulunur
sa sigortacıya karşı mesul olur. Sigortacı zararı kısmen tazmin 
etmiş ise sigorta ettiren kimse kalan kısmından dolayı üçüncü 
şahıslara karşı haiz olduğu müracaat hakkını muhafaza eder. 

MADDE 1302. — Sigorta akdi sona ermezden önce sigortacı 
veya sigorta primi henüz ödenmediği takdirde sigorta ettiren 
kimse, Borçlar Kanununun 82 nci maddesinde yazılı hale dü
şerse diğer taraf taahhüdü yerine getirileceğine dair teminat 
talep ve bu tarihten üç gün içinde teminat verilmemiş ise si
gorta mukavelesini feshedebilir. 

MADDE 1303. — Mukavele müddeti içinde sigorta edilen 
malın sahibi her hangi bir surette değişmişse, mukavelede ak
sine hüküm olmadıkça sigortadan doğan hak ve borçlar o ma-

II - Halefiyet. 

F) Acze düşme 
hali. 

G) Sigortalı ma
lın sahibinin 

değişmesi. 
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A) Rizikonun 
şümulü. 

I - Umumi olarak. 

II • Hususi haller. 

B) Poliçe. 

G) Hasar ve 
tazminat. 

I - Tesbit ve 
tazmin şekli. 

İm rizikosu kendisine aidolduğu tarihten itibaren yeni sahibi
ne intikal eder. 

Sigortacı sigorta priminden dolayı evvelki malike müra
caat edebilir. 

İKİNCİ KISIM 
Yangın sigortası 

MADDE 1304. — Sigortacı sigorta edilen menkul ve gayri
menkul mallara yangın sebebiyle arız olan bütün hasarları taz
min ile mükelleftir. 

Sigortacı, sigorta ettiren kimsenin kasten çıkarmış olduğu 
veya kasten çıkarılmasında her hangi bir şekilde suç ortaklığı 
etmiş bulunduğu bir yangından doğan zararları tazmin etmez. 

MADDE 1305. — Aşağıda gösterilen hasarlar aksine muka
vele olmadığı halde yangından doğan zararlar hükmündedir : 

1. Yangmı durdurmak veya söndürmek için kullanılan 
her nevi vasıtalardan yahut hararet veya duman veya buhar
dan veya sigorta ettirilen eşyanın kurtarılması için alman baş
ka yere taşınması gibi tedbirlerden veya eşyanın kaybolmasın
dan yahut yangının genişlemesine mâni olmak maksadiyle si
gorta ettirilen binanın ilgili memurun emriyle tamamen veya 
kısmen yıktırılmasından doğan hasar ve masraflar; 

2. Sigorta edilen binanın ayıbı, "sigorta ettiren kimsenin ma
lûmu olmadığı surette bu ayıptan ileri gelen hasarlar; 

3. Yangın vukuuna sebebiyet vermemiş olsa bile ateşten, 
yıldırımdan, infilâktan veya buna benzer olaylardan ileri gelen 
hasarlar. 

MADDE 1306. — Menkul ve gayrimenkul malların yangına 
karşı sigortasma dair poliçeye 1266 ncı maddede yazılı husus
lardan başka : 

1. Sigorta olunan binanın bulunduğu mahallin, inşaat tar
zının ve kullanma şeklinin; 

2. Eşya sigorta edilmişse ! bunların bulundukları binanm 
yerinin, inşaat tarzının ve kullanma şeklinin; 
yazılması lâzımdır. 

MADDE 1307. — Sigortalı bir binaya yangından dolayı kıs
men arız olan hasar, o binanın yangından önceki değeriyle son
raki değerinin mukayesesi suretiyle tesbit olunur. 

Sigortalı bir binanın yanmasından doğan hasar, bedelinin 
ödenmesi suretiyle tazmin olunur. Tamamen veya kısmen ya
nan binanın yeniden inşası veya tamiri kararlaştırılmış ise ta
raflarca rey birliğiyle ve uzlaşamadıkları takdirde mahkeme
ce tâyin olunan müddet içinde, masraflar sigortacı tarafından 
verilmek şartiyle, sigorta ettiren kimse binayı inşa veya tamir 
ettirmeye mecburdur. Bu suretle sigortacı inşa veya tamir mas
rafları olarak ödemeye mecbur olduğu paranın mahalline sar
fını murakabe etmek hakkını haizdir. 



- 2 6 5 — 
MADDE 1308. — Aksine mukavele yoksa sigorta ettiren 

kimse yangmdan kurtarılan eşyayı hasara uğramış olsa dahi 
sigortacıya bırakarak bedelinin tazminini istiyemez. 

MADDE 1309. — Bir mala diğer kimsenin hesabına olarak 
vazıyed eden kimse, kusurundan dolayı o mal tamamen veya 
kısmen yandığı takdirde tazminat ödemeye mecbur kalmak ri
zikosuna karşı mezkûr malı sigorta ettirebildiği gibi bir malı 
her ne sıfatla olursa olsun elinde bulunduran kimse kusuriyle 
vukua gelecek bir yangının diğer bir kimsenin mallarına sira
yeti sebebiyle o kimseye karşı hukukan mesul tutulmak riziko
sunu sigorta ettirebilir. Bu takdirde aksine mukavele yoksa, 
sigortacı, sigorta ettiren kimsenin bu kusurundan ancak doğru
dan doğruya doğan hasarı tazmine mecbur olup o kimsenin 
başkaca mahkûm olacağı tazminatı ödemekle mükellef olmaz. 

MADDE 1310. — Yukarıki maddede yazılı hallerde, sigor
tacının sigorta ettirene karşı ödemeye mecbur ' olduğu tazmi
natı tahsil salâhiyeti münhasıran sigorta ettiren kimsenin ken
disine karşı mesul olduğu şahsa aidolup sigorta ettiren kimse
nin alacaklıları bu tazminattan faydalanamazlar. Sigorta etti
renin kendisine karşı mesul olduğu şahıs sigortacıdan tazmi
natın tamamını alamamış ise kalan kısımdan dolayı yangın 
sebebiyle kendisine karşı mesul olan kimseye müracaat hakkı 
mahfuzdur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Karada ve iç sularda taşıma rizikolarına karşı sigorta 

MADDE 1311. — Bu kısımda hüküm bulunmıyan hallerde 
denizcilik rizikolarına karşı sigortalara mütaallik hükümler 
tatbik olunur. 

MADDE 1312. — Karada ve iç sularda taşman eşyanın si
gortası halinde sigortacı, aksine mukavele yoksa, eşyamın ta
şıyıcıya teslimi tarihinden itibaren gönderilene kanunen teslim 
edilmiş sayıldığı zamana kadar, her ne sebeple olursa olsun, 
mâruz kaldığı hasarlardan mesuldür. 

Sigortacı taşıma işlerini görmeye memur olanların kasten 
veya kusurlariyle sebebiyet verdikleri hasarları da tazmin ile 
mükelleftir. 

MADDE 1313. — Sigorta bedeli, sigorta olunan malm taşın
ması için taşıyıcıya teslim olunduğu zaman o yerdeki değeriyle 
varma yerine ulaşmasma kadar olan taşıma ücretine ve diğer 
masraflara şâmildir; şu kadar ki, malın varma yerine ulaşma
sı halinde umulan ve mâkul haddi aşmıyan kâr, sigorta poliçe
sine ayrıca dercedilmek şartiyle sigorta bedeline dâhil ettirile
bilir. 

MADDE 1314. — Sigorta poliçesi 1266 ncı maddede yazılı 
hususlardan başka aşağıda yazılanları da ihtiva eder : 

II - Bırakma hak
kının bulun

maması. 

D) Mesuliyet 
sigortası. 

I - Şartlar ve 
şümulü. 

II - Faydalanan 
kimse. 

A) Tatbik olu
nacak hükümler. 

B) Rizikonun 
şümulü. 

C) Sigorta 
bedeli. 

D) Poliçe. 
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E) Taşımanın 
durdurulması. 

A) Menfaat ve 
riziko. 

B) Müddet 
I-Müddet içinde 

vâki olan 
hasarlar. 

II - Karşılıklı 
sigortalar. 

C) Zararın 
tesbiti. 

1. Malın taşınacağı vasıta ve taşımada takibolunacak yol; 
2. Taşıyıcının adı, soyadı veya ticaret unvanı; 
3. 'Gönderenle taşıyıcı arasında taşıma için bir müddet tâ

yin olunmuşsa bu müddet; 
4. Eşyanın taşıyıcıya tevdi olunduğu yer ile gönderilene 

teslim olunacağı yer. 
MADDE 1315. — Taşımaya mütaallik hadis olacıak zaruret

ler dolayısiyle taşıma muvakkat olarak durdurulur yahut taşı
manın yapılmakta olduğu yol, vasıta veya taşıma tarzı değiş
tirilirse sigorta mukavelesi feshedilmiş olmaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Zirai sigorta 

MADDE 1316. — Biçilmiş veya biçilmemiş her nevi mahsul
ler, yılın her zamanında sigorta ettirilebilir. 

Zirai ve ehli bütün hayvanlar, her nevi bulaşıcı hastalıklarla 
kazalara karşı sigorta ettirilebilir. 

MADDE 1317. — Zirai sigortalar yapıldıkları müddet için 
muteberdir. Sigortanın devamı müddetinee meydana gelecek 
bir zarar ile mukavele sona ermez, diğer zararlar için de devam 
eder. 

MADDE 1318. — Karşılıklı zirai sigorta şirketlerinde si
gorta müddeti, şirketin devamı müddetidir. Ancak, gerek şir
ket ve gerekse ortak, her yıl sonunda kooperatif şirket hakkın
daki hükümler gereğince şirket ve dolayısiyle sigorta münase
betini sona erdirmeye salahiyetlidir. 

MADDE 1319. — Zararlar taraflarca tâyin olunacak bilir 
kişiler tarafından tesbit olunur. 

BEglNCÎ KISIM 
Hırsızlığa karşı sigorta 

MADDE 1320. — Hırsızlıktan zarar gören kimselerle hırsız
lık dolayısiyle hukuki mesuliyete mâruz kalan kimseleri temin 
için hırsızlığa karşı sigorta yapılabilir. 

Üçüncü Fasıl 
Can sigortası 

BÎRÎNCÎ KISIM 
Hayat sigortası 

A) Menfaat. MADDE 1321. — Bir kimsenin hayatı, ya o kimse yahut onun 
I-Sigorta ettiri- bilgi ve muvafakati mevcudolmasa bile üçüncü bir şahıs tara-
Uoüecek kimse, fından sigorta ettirilebilir; şu kadar ki, üçüncü şahsın o kimse-
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nin hayatının devamında maddi veya mânevi menfaati bulun
ması sigortanın muteberliği için şartır. 

Küçüklerin, mahcurların veya mümeyyiz olmıyanların ölü
münü şart koyarak sigorta etmek bâtıl, bunların hayatı üze
rine sigorta yaptırmak muteberdir. Her iki halde de ölüm vu-
kubulursa sigortanın ölüm tarihindeki riyazi ihtiyatı ödenir. 

Hayatı sigorta olunan kimse ilk primin ödenmesinden evvel 
ölmüş ise sigorta hükümsüzdür. 

MADDE 1322. — Sigortacı, bir kimsenin ya muayyen bir 
müddet içinde veyahut mukavelede muayyen olan şart ve hal
ler içinde ölümü veya o kimsenin mukavele ile muayyen bir 
müddetten fazla yaşaması ihtimallerini sigorta edebilir. 

MADDE 1323. — Bir kimse hayatını, dilediği bir veya muh
telif bedellerle, veya mütaaddit sigortacılara sigorta ettirebilir. 

MADDE 1324. — Hayat sigortası poliçesine, 1266 ncı mad
dede yazılı hususların hayat sigortasına tatbiki kabil olanların
dan başka hayatı sigorta oltman kimsenin adı ve soyadı, yaşı, 
meslek ve sıfat ve sıhhatinin hal ve derecesi yazılmak lâzımdır. 
Bu poliçe nama veya emre yazılı olabilirse de hâmile yazılı 
olamaz. 

MADDE 1325. — Sigorta priminin ödenmemesi halinde 1297 
nci maddenin 1 nci fıkrası hükmü cari olup sigortacının bu se
bepten dâva açmıya hakkı yoktur. 

Sigorta ettiren kimse, üç yıl geçmeden önce sigortadan ca
yar veya taahhüdüne riayet etmezse, verdiği primi veya bedeli 
sigortacıdan talebedemez. 

Sigorta ettiren kimse, en az ilk üç yıllık primi ödedikten 
sonra sigortadan cayar veya taahhüdüne riayet etmezse 1327 
nci maddede yazılı hakları kullanmadığı takdirde sigorta, prim 
ödenmesinden muaf bir sigorta haline çevrilmiş olur. Bunun 
şartlarının poliçede açıkça gösterilmesi lâzımdır. 

Sigorta mukavelesinin kanuni sebeplerle sona ermesi ha
linde primlerin geri alınması hakkında 1298 nci maddenin ikin
ci fıkrası tatbik olunur. 

MADDE «1326. — Prim ödenmesinden muaf sigortanın natık 
olacağı bedel; önceden temin edilen bedelin poliçede yazılı cet
vele göre ve ödenmiş safi primlerle poliçe uyarınca ödenmesi 
lâzımgelen safi primler arasındaki nispet esas tutularak indiril
mesi suretiyle elde edilir. 

MADDE 1327. — Sigortacı, en az ilk üç yıllık primi ödenmiş 
olan sigortayı, sigorta ettiren kimsenin talebi üzerine ve sigor
ta poliçesinin iadesi karşılığında poliçede yazılı cetvele göre 
satınalmaya veya sigorta poliçesi üzerinden ödünç para ver-
miye mecburdur. 

77 - Ölüm ve ya
şama ihtimalleri. 

III - Çifte sigorta. 

B) Poliçe. 

C) Primin 
ödenmemesi. 
I - Tarafların 

hakları. 

II • Prim ödenme
sinden muaf 

sigortalar. 

III • Satınalma 
ve ödünç verme. 
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D) İntihar. 

E) Faydalanan 
kimselerin 

hakları. 
I - Üçüncü şahıs 

lehine şart. 

II - Değiştirme. 

III - Sigortacının 
iflâsı halinde. 

F) Rizikonun şü
mulü ve ihbarı 
ve sigorta bede

linin muaccel 
olması. 

MADDE 1328. — Sigortalı, intihar veya intihara teşebbüs 
neticesinde öldüğü takdirde sigorta arasız olarak en az üç yıl 
devam etmiş bulunuyorsa sigortacı poliçede yazılı sigorta be
delini tamamen ödemekle mükelleftir; bu müddetin geçmesin
den önce sigortalının intiharı anında akli melekeleri ne olursa 
olsun sigortacı sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder. 

Sigortadan faydalanan kimse hayatı üzerine sigorta yapıl
mış olanı öldürmüş veya onun öldürülmesinde her hangi bir şe
kilde suç ortaklığı etmiş bulunduğu takdirde sigorta bedelin
den mahrum kalır ve bu bedel ölenin mirasçılarına aidolur. 

MADDE 1329. — Üçüncü bir şahsın lehine yapılan hayat 
sigorta mukavelesinden doğan hak ve menfaatleri sigortacıdan 
talep ve tahsil salâhiyeti doğrudan doğruya o kimseye aittir. 

Sigorta mukavelesinde üçüncü şahsın mirasçı sıfatı göste
rilmiş olsa bile bu şahıs birinci fıkra hükmü gereğince doğru
dan doğruya sigortacıya karşı hak ve menfaatlere sahibolur. 
Medeni Kanunun 509 ncu maddesi hükmü mahfuzdur. 

MADDE 1330. — Sigorta ettiren kimse sigortadan faydala
nan kimseyi, mukavele yapılırken veya sonradan tâyin edebi
lir. Kezalik sigorta ettiren kimse sigortadan faydalanan kim
seyi tâyin ettikten sonra da değiştirebilir; şu kadar ki, sigor
ta ettiren kimse değiştirme hakkından feragat ettiğini sigorta 
poliçesine yazdırmakla beraber sigorta poliçesini sigortadan 
faydalanan üçüncü şahsa teslim etmiş ise o şahsı değiştiremez. 

MADDE 1331. — Sigortacının iflâsı halinde henüz yürür
lükte olan sigorta mukavelesinden faydalanan kimselere ait 
mutalebe hakları, iflâs kararma kadar her sözleşme için ta
hakkuk etmiş riyazi ihtiyatların ve bu tarihten ödeme gününe 
'kadar hesabedilmiş faizlerin verilmesine inhisar eder. 

MADDE 1332. — Sigortalı sigortacıyı haberdar etmeksizin 
Türkiye'de ve dünyanın her tarafında karada ve denizde mut
lak surette, havada ancak yolcu sıfatiyle seyahat edebilir. 

Sulh zamanındaki silâhlı sevkıyat mahiyetini haiz seyahat 
ve seferberlikler sırasmda veya isyan, kargaşalık ve iç harb 
vukuunda sigorta mukavelesi muteber kalır. 

Umumi veya kısmi seferberlik, devletin harbe girmesi ihti
mali veya Türkiye Cumhuriyetini de ilgilendiren yabancı dev
letler arasındaki harb dolayısiyle kabul edilen mevzua tın tat
bik edildiği müddetçe hükümet; primleri veya sürprimleri, her 
hangi bir sebeple olursa olsun, ödenmiyen her nevi hayat sigor
talarını kesilmeye tâbi tutabilir. 

Kesilme devresi içinde sigortalının ölümü halinde kesilme 
tarihine kadar tahakkuk etmiş riyazi ihtiyatlar bu tarihten 
ödeme tarihine kadar hesabedilmiş teknik faizleriyle birlikte 
hak sahiplerine ödenir. Kesilme devresi içinde sigortalı 1325 -
1327 nci maddelerde yazılı haklardan faydalanabilir. 

Kesilme devresi içinde askerî vazifede iken ölen sigortalı
ların. hak sahiplerine üç bin liraya kadar olan sigorta bedelleri-
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nin tamamı ve bu miktardan yukarı olanlarının üç bin liradan 
aşağı olmamak üzere hükümetçe tâyin edilecek miktarı ve faz
lasının riyazi ihtiyatı ve harbde veya harb hareketleri sırasın
da ölen sigortalıların hak sahiplerine sigorta bedellerinin ta- . 
mamı ödenir, sigorta bedelinin hükümetçe tâyin edilecek kıs
mına ait ödenmemiş primlerle sürprimler teknik faizleriyle bir
likte o ödemeden indirilir. 

Sigortası kesilmeye tâbi tutulmuş olan sigortalı kesilme 
devresi sonunda hayatta ise sigorta mukavelesi tıbbi muayene
ye lüzum kalmadan yeniden yürümeye başlar ve sigortalılar 
kesilme devresine ait primlerle sürprimlerin teknik faizleriyle 
birlikte ödenmesiyle, hükümetçe tesbit edilecek şartlar daire
sinde, mükellef tutulur veyahut sigorta müddeti o nispette 
uzatılmak suretiyle kesilme müddetine ait prim ve sürprim 
borçlarından ibra olunur. 

Sigortalı veya sigortadan faydalanan kimse, rizikonun ger
çekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren beş gün içinde durumu 
sigortacıya bildirmeye mecburdur. Sigorta bedeli, bu beş gün
lük müddetin geçtiği tarihte muaccel olur. ihbar mükellefiye
tinin yerine getirilmemesi halinde mal sigortalarına ait hüküm
ler kıyas yoliyle tatbik olunur. 

MADDE 1333. — Ortaklar tarafından verilen muayyen bi- $) Tonun. 
rer taksit neticesinde tahassul edecek tutarların muayyen bir 
tarihte hayatta bulunanlar arasında paylaşılması şartiyle ya
pılacak sigorta bâtıldır. 

ÎKÎNCl KISIM 
Kazaya karşı sigorta 

MADDE 1334. — Kazaya karşı sigorta; sigorta ettirenin A) Tarif. 
mâruz kalacağı her hangi bir kaza, hastalık, maddi menfaatle
rini haleldar edecek her hangi bir olay, iş kazaları yahut nevi 
ve mahiyeti muayyen başka bir kaza sebebiyle ölümü veyahut 
muvakkat veya daimî surette çalışma kudretinden veya imkâ
nından mahrumiyeti halinde gerek sigorta ettirene, gerek mi
rasçılarına veya yerine geçmiş olanlara ve gerek muayyen veya 
mütaaddit hak sahiplerine muayyen sermaye tediyesini veya
hut irat tahsisini bir prim karşılığında, sigortacıya yükliyen 
mukaveledir. 

Kaza sigortası bizzat sigorta ettiren kimse tarafından yapı
lacağı gibi bir veya mütaaddit şahıslar lehine olarak diğer kim
se tarafından dahi yapılabilir. Bu kabîl kazalarda sigortacı za
rarın bedelden az olduğunu iddia edemez. Kazaya karşı sigorta 
poliçesi ferden bir veya mütaaddit muayyen şahıslar üzerine 
olabileceği gibi bir heyet, bir cemiyet, bir grup üzerine dahi 
yapılabilir. Bu takdirde kazaya karşı sigorta olunan kimsele
rin adlarını göstermiye lüzum yoktur. Meslek veya memuriye
tinin zikri kâfidir. 



B) Menfaat. 

C) Tazminatın 
şümulü ve mu

accel oluşu. 
I. Umumi olarak 

II - Tedavi 
masrafları. 

D) Kusurlu olan 
kimseye karşı 
dâva hakkı. 

A) Menfaat. 
I - Umumi olarak. 
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Bu kısımda hüküm bulunmryan hallerde hayat sigortasına 

mütaallik hükümler tatbik olunur. Borçlar Kanununun 112 nci 
maddesi hükmü mahfuzdur. 

MADDE 1335. — Kaza sigortaları, sigorta ettirenin duçar 
olduğu kazadan dolayı zararını tazmin etmek üzere yapılabile
ceği gibi bir kimseye ödemeye mecbur olacağı kaza tazminatı
nı telâfi etmek maksadiyle dahi yapılabilir. 

MADDE 1336. — Kaza sigortalarında sigortacı aşağıda ya
zılı olayların vukuunda poliçedeki tazminatı vermekle mükel
leftir : 

1. Kaza ölümü intaceylediği takdirde gerek ani olsun ve 
gerek kaza tarihinden itibaren âzami bir yıl içinde ölüm vukua 
gelsin tazminat, hak sahibine veya mirasçılara ödenir; 

2. Daimî maluliyeti mucibolduğu takdirde poliçede yazılı 
maluliyet derecesine göre icabeden tazminat, sigorta ettirene 
ödenir. 

3. Muvakkat surette çalışma kudretinden mahrum kaldığı 
takdirde sigorta ettirene poliçede yazılı âzami müddet içinde 
mahrumiyetin devam ettiği müddetçe günlük hesabiyle tazmi
nat verilir. 

Kaza sigortalarında rizikonun ihbarı ve sigorta bedelinin 
muaccel oluşu 1332 nci maddenin son fıkrası hükümlerine tâbi
dir. Ancak, sigortalının bir kaza sebebiyle ödiyeceği tazminata 
ait dâvada ona yardım sağlamak veya tazminatı karşılamak 
üzere yapılan sigortalarda ihbar müddetinin başlangıcına 1292 
nci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 1337. — Aksine şart olmadığı takdirde sigortacı 
poliçede yazılı tazminattan başka sigortalının sarf ettiği teda
vi masraflarını da vermekle mükelleftir. 

MADDE 1338. — Üçüncü şahsın kusuru neticesinde vukua 
gelen kazalardan dolayı sigorta ettirenin sigortacıdan tazmi
nat alması, sigorta ettirenin üçüncü şahsa müracaat hakkını 
ıskat etmez, Üçüncü şahıs, sigorta ettirenin sigortası nazara 
alınmaksızın bütün zarar ve ziyanını tazminle mükellef tutulur. 

Dördüncü Fasıl 
Denizcilik rizikolarına karşı sigortalar 

BÎRÎNCI KISIM 
Umumi hükümler 

MADDE 1339. — Geminin veya yükün denizcilik rizikola
rını sâlimen geçirmesinde para ile ölçülebilir bir menfaati olan 
kimse bu menfaatini sigorta ettirebilir. 
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MADDE 1340. — Sigorta ettirilebilen menfaatler bilhassa 

aşağıda yazılı mevzulara taallûk edenlerdir : 
1. Gemi; 
2. Yapılmakta olan gemi; 
3. Navlun ve yolcu taşıma ücretinden doğan alacaklar; 
4. Yük; 
5. • Deniz ödüncü paraları; 
6. Müşterek ve hususi avarya paralariyle Ödetilmeleri için 

gemi, navlun, yolcu taşıma ücreti veyahut yükün karşılık teş
kil ettiği diğer alacaklar; 

7. Yükün gönderildiği yere ulaşmasiyle elde edileceği umu
lan kâr; 

8. Kazanılacak komüsyon; 
9. Sigortacının üzerine aldığı riziko. 
Bunlardan birinin sigorta ettirilmesiyle diğerleri sigorta et

tirilmiş sayılmaz. 
MADDE 1341. — Kaptanın veya diğer gemi adamlarının 

hizmet veya iş akitlerinden doğan ücret alacakları kendileri 
tarafından sigorta ettirilemez. 

MADDE 1342. — Sigorta ettiren kimse kendi menfaatini 
«Kendi hesabına sigorta» şeklinde, üçüncü bir şahsın menfaa
tini ise «Başkası hesabına sigorta» şeklinde ve bu son halde de 
sigortalının hüviyetini bildirerek veya bildircniyerek sigorta 
ettirebilir. 

Mukavelede sigortanın kendi hesabına mı, yoksa başkası 
hesabına mı yaptırıldığı da tâyin edilmiyebilir. «Kimin olacaksa 
onun hesabına» yapıdan bir sigortadan başkası hesabına yap
tırıldığı anlaşılırsa başkası hesabma sigorta hükümleri tatbik 
olunur. 

Mukaveleden sigortanın başkası hesabına veyahut kimin 
olacaksa onun hesabına yaptırıldığı anlaşılmazsa sigorta ettire
nin kendi hesabına yapılmış sayılır. 

MADDE 1343. — Sigorta salahiyetli bir vekil, vekâleti ol
madan başkası hesabma tasarrufta bulunan bir kimse yahut da 
sigortalının diğer her hangi bir temsilcisi tarafmdan onun na
mına yapılırsa sigortalının namına hareket eden kimse, sigor
ta ettiren sayılamıyacağı gibi bizzat sigorta da başkası hesabı
na sigorta sayılmaz. 

Mukavelede adı ile gösterilen bir üçüncü şahsın menfaati
ne taallûk eden bir sigorta, tereddüt halinde, başkası hesabına 
sigorta sayılır. 

1270 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkralariyle 1271 nci madde hü
kümleri burada da tatbik olunur. 

MADDE 1344. — Sigortacı tarafından tazmin edilecek za
rarların meydana gelmesi imkânı mukavelenin yapıldığı sıra
da ortadan kalkmış yahut bu anda zarar zaten meydana gelmiş 
olsa bide sigorta mukavelesi muteberdir; şu kadar ki, taraflar 
durumu biliyorsa mukavele hükümsüzdür. 

77 - Mevzuu. 
1. Münferit 
menfaatler. 

2. Sigortası caiz 
olmıyan menfaat. 

II - Menfaatin 
sahibi. 

1. Kendi, başkası 
ve kimin olacaksa 

onun hesabına 
sigorta. 

2. Temsil, 

B) Rizikonun 
gerçeklemiş 

olması. 
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C) Sigorta 
değeri. 

I - Aşkın sigorta. 

II - Çifte sigorta. 
1. Umumi olarak. 

2. Primin ve si
gorta bedelinin 

indirilmesi. 

Tazmin olunacak zararın meydana gelmesi imkânının orta
dan kalkmış olduğuna yalnız sigortacı yahut zararın zaten mey
dana gelmiş olduğunu yalnız sigorta ettiren bildiği takdirde 
mukavele durumu bilmiyen tarafı bağlamaz. İkinci halde si
gortacı mukavelenin kendisini bağlamıyacağmı ileri sürse bile 
primin tamamını istiyebilir. 

Mukavelenin sigorta ettiren için bir temsilci tarafından 
yapılması halinde 1363 ncü maddenin 2 nci fıkrasının hükmü, 
başkası hesabına sigorta halinde 1364 ncü madde hükmü ve ge
mi, navlun ve yük gibi birden çok konunun veya bir konuyu 
teşkil eden eşyanın toptan sigortası halinde 1367 nci madde 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 1345. 
gorta değeridir. 

Sigorta bedeli, 

— Sigorta olunan menfaatin tam değeri si-

sigorta değerini aşamaz. 

MADDE 1346. — Bir menfaat aynı rizikoya karşı birden 
çok sigortacılara sigorta ettirilmiş ve sigorta bedellerinin tutarı 
sigorta değerini aşmış olursa, sigortacılar sigortalıya karşı 
müteselsilen mesul olurlar; şu kadar ki, sigortalı, uğradığı za
rardan fazla bir para isteyemiyeceği gibi sigortacılardan her 
biri yalnız kendi mukavelesine göre ödemekle mükellef olduğu 
bedele kadar mesul ölür. 

Sigortacıların birbirlerine karşı olan rücu hakları her birer
lerinin sigorta mukavelesi gereğince sigortalıya ödemekle mü
kellef oldukları sigorta bedelleri mecmuunun sigorta değerine 
olan nispetine göre tâyin olunur; şu kadar ki, sigortalardan biri 
hakkında yabancı hukuk tatbik edilecek olursa yabancı huku
ka tâbi sigortacı ancak tâbi olduğu hukuk gereğince bizzat ken
disine karşı da rücu hakkının kullanılması mümkün olduğu 
takdirde diğer sigortacıya rücu hakkını kullanabilir. 

Sigortalı haksız olarak bir fayda temin etmek niyetiyle çifte 
sigorta yaptırmış ise bu niyetle yapılmış olan akitlerin her biri 
bâtıldır; sigortacı mukavelenin yapıldığı sırada butlanı bilmi
yorsa primin tamamını istiyebilir. 

MADDE 1347. — Sigorta ettiren çifte sigortayı meydana 
getiren mukaveleyi diğer sigortadan haberi olmaksızın yapmışsa, 
sigortacılardan her birinden sigorta bedelinin ve bununla mü-
tenasibolarak primlerinin de 1346 nci maddenin 2 nci fıkrasın
da yazılı nispete göre indirilmesini istiyebilir. 

Sigorta bedelinin ve primin indirilmesi sigortanın başladı
ğı andan itibaren hüküm ifade eder. Sigortacılardan biri için 
riziko diğer sigortacı ile mukavele yapılmadan önce başlamış 
olursa indirme, birinci sigortacıya karşı, ancak talebedildiği 
andan itibaren hüküm ifade eder. 

Sigortacının münasip bir ristomo ücreti istemiye hakkı var
dır. 

Sigorta ettiren çifte sigortayı haber alır almaz gecikmeksi
zin indirme talebinde bulunmazsa bu hak düşer. 
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MADDE 1348. — Bir menfaati aynı rizikoya karşı birden 

çok sigortacılara sigorta ettiren kimse her bir sigortacıya öteki 
sigortalardan gecikmeksizin haber vermeye mecburdur. 

MADDE 1349. — Sigorta bedeli sigorta 
1288 nci madde hükmü tatbik olunur. 

değerinden az ise 

3. thbar külfeti 

III - Menfaat de
ğerinin altında 

olan sigorta. 

poliçe. 
1. T akse. 

MADDE 1350. — Taraflar mukavele ile sigorta değerini IV -Takselenmiş 
muayyen bir para olarak tesbit ederlerse bu para taraflar ara
sında sigorta değeri için esas olur. 

Takse esaslı surette fahiş ise sigortacı indirilmesini istiye-
bilir. Umulan kâr takselenmiş ise taksenin mukavele yapıldığı 
sırada ticari tahminlere göre elde edilmesi mümkün görülen 
kârı aşması halinde sigortacı bunun indirilmesini istiyebilir. 

«Şimdilik takselenmiş» kaydını taşıyan bir poliçe, takse ka-
tîleşmedikçe, «takselenmemiş» yani açık poliçe sayılır. 

Navlun sigortasında sigortacı tarafından tazmin edilecek 
bir zarar hakkındaki takse, ancak hususi surette şart kılınmış -
sa sigorta değeri için esas olabilir. 

MADDE 1351. — Bir poliçe ile gemi, navlun ve yük gibi 2. Ayrı takseler. 
birden çok mevzuun veya bir bütün teşkil eden eşyanın toptan 
sigortası halinde toptan bir tek sigorta bedeli konur ve fakat 
bu konuların bâzıları için ayrı takseler kararlaştırılmış olursa 
ayrı olarak takselenmiş her mevzu ayrıca da sigorta ettirilmiş 
sayılır. 

MADDE 1352. — Taraflar değer biçilmesi için başka bir esas V - Hususi haller. 
kararlaştırmamışlarsa, geminin sigortacı için rizikonun başla- i- Geminin 
dığı andaki değeri, onun sigorta değeri sayılır. değeri. 

Bu hüküm, geminin sigorta değerinin takselenmesi halinde a) Vmumi olarak. 
de tatbik olunur. 

MADDE 1353. — Donatım ve sigorta masraf lariyle gemi 
adamlarına ödenecek ücretler, gemi ile birlikte veya ayrı ayrı 
olarak yahut gayrisâfi navlunun sigorta ettirilmesi suretiyle 
sigorta ettirilebilir. Bunlar, ancak hususi surette kararlaştırıl-
mışsa, gemi ile birlikte sigorta ettirilmiş sayılır. 

MADDE 1354. — Navlun, gayrisâfi tutarına kadar sigorta 
ettirilebilir. 

Mal taşıma mukavelelerinde şart kılınmış olan navlun tutarı a) 
ve muayyen bir navlun kararlaştırılmamış veya mallar dona
tan hesabına yüklenmişse 1073 ncü maddede yazılı mûtat nav
lun tutarı, navlunun sigorta değeri sayılır. 

MADDE 1355. — Navlun sigorta edilirken tamamının yahut 
bir kısmının sigorta ettirildiği tâyin edilmemişse navlunun ta
mamı sigorta ettirilmiş sayılır. 

Navlunun safi yahut gayrisâfi olarak sigorta ettirildiği tâ
yin edilmemişse gayrisâfi navlun sigorta ettirilmiş sayılır. 

b) Donatım ve 
sigorta masraf-

lariyle tayfa 
ücreti. 

I Navlunun 
değeri. 

Umumi olarak. 

b) Tefsir 
kaideleri. 



3. Yükün değeri. 

4. Tasarruf edi
len masraflar. 

5. Umulan kâr 
ve komüsyonun 

değeri, 
a) Umumi olarak. 

b) Takse. 

Beniz ödüncü 
paraları. 

Sigorta bedelinin hangi kısmının gidiş ve hangi kısmının 
dönüş navlununa aidolacağı tâyin edilmeksizin gidiş ve dönüş 
navlunları bir tek sigorta bedeli üzerine sigorta ettirilmişse be
delin yarısı gidiş yarısı da dönüş navlununa ayrılır. 

MADDE 1356. — Taraflar değer biçilmesi için başka bir 
esas kararlaştırmamışlarsa, malların yükleme yerinde ve yük
leme zamanındaki değerleriyle sigorta masrafları da dâhil ol
duğu halde gemiye yükleninceye kadar yapılan bütün masraf
lar, malların sigorta değeri sayılır. 

Navlun ile yolculuk sırasında ve varma yerinde yapılan mas
raflar ancak kararlaştırıldığı takdirde hesaba katılır. 

Yukariki hükümler malların sigorta değeri takselenmiş ol
ması halinde de tatbik olunur. 

MADDE 1357. — Donatım masrafları veya gemi adamlarına 
ödenecek ücretler veya navlun, yolculuk sırasında ve varma 
yerinde yapılacak masraflar sigorta ettirilmiş olduğu takdirde 
sigortacı, masraflardan, ücretlerden veya navlundan kaza ne
ticesinde tasarruf edilen kısım için tazminat vermez. Masraf
lar ve ücretler, ayrı ayrı sigorta ettirilmiş olsun veya gayrisâfi 
navlunun sigorta ettirilmesi suretiyle sigorta ettirilmiş bulun
sun yahut navlunla beraber yolculuk sırasında ve varma lima
nında yapılacak masraflar dahi yükün sigorta ettirilmesi sıra
sında sigortalanmış olsun, hüküm değişmez. 

MADDE 1358. — Yük sigortasında umulan kâr veya komüs-
yon, malların sigorta değeri takselenmiş olsa dahi, ancak mu
kavelede açıkça bildirildiği takdirde sigorta edilmiş sayılır. 

Umulan kâr yük sigortasına dâhil olup da sigorta değeri 
takselenmiş ve fakat taksenin hangi kısmının, umulan kâra iliş
kin olduğu tâyin edilmemişse taksenin yüzde onunun umulan 
kâra aidolduğu kabul edilir. Umulan kâr yük sigortasına dâhil 
olup da sigorta değeri takselenmemiş ise malların 1356 ncı mad
dede yazılı sigorta değerinden yüzde onu umulan kâr olarak 
sigorta ettirilmiş sayılır. 

Komüsyon yük sigortasına dâhil olması halinde de 2 nci 
fıkra hükümleri yüzde on yerine yüzde iki koymak suretiyle tat
bik olunur. 

MADDE 1359. — Umulan kâr veya komüsyon ayrı ayrı ola
rak sigorta ettirilmiş ve fakat sigorta değeri takselenmemiş 
bulunursa, tereddüt halinde, sigorta bedeli aynı zamanda si
gorta değerinin de taksesi olarak kabul edilir. 

MADDE 1360. — Deniz ödüncü paraları primiyle birlikte 
alacaklısı için sigorta ettirebilir. 

Deniz ödüncü paraları sigortasında, deniz ödüncüne karşı 
hangi şeylerin rehnedildiği gösterilmemişse sigorta gemiye, 
navluna ve yüke şâmil sayılır. Eğer hakikaten deniz ödüncüne 
karşı bütün bu şeyler rehnedilmişse bunu ancak sigortacı ileri 
sürebilir, 
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MADDE 1361. — Borçlarını yerine getiren sigortacı, sigor
talmın üçüncü şahsa tazmin ettirebileceği bir zararı tazmin et
tiği takdirde, 1256 ve 1258 nci maddelerin 2 nci fıkralarının 
hükümlerine halel gelmeksizin, üçüncü şahsa karşı sigortalının 
haklarına halef olur. 

Sigortalı, istediği takdirde sigortacıya, masrafı ona aidol-
mak üzere, üçüncü şahsa karşı olan haklarına halef olduğunu 
gösteren ve noterlikçe imzası tasdik olunan bir senet vermeye 
mecburdur. 

Sigortalı, sigortacının yukarda yazılı haklarına halel vere
cek olan her türlü hareketinden mesuldür. 

MADDE 1362. — ödetilmesi için deniz tehlikelerine mâruz 
bir şeyin karşılık teşkil ettiği bir alacağın sigorta ettirilmiş ve 
zararm meydana gelmiş olması halinde, sigortacının sigorta
lıya karşı olan borçlarını yerine getirmiş olduğu nispette si
gortalı, sigorta ettirilmiş alacağın borçlusuna karşı mevcudo-
lan haklarını sigortacıya devretmeye mecburdur. 

Sigortalı sigortacıdan hakkını istemeden önce borçluya karşı 
luevcudolan haklarını ileri sürmeye mecbur değildir. 

D) Halefiyet. 

E) Sigortalı (ıha
cağın devri. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Mukavelenin yapıldığı sıradaki ihbar mükellefiyeti 

MADDE 1363. — Gerek kendi ve gerekse başıkası hesabına A) Mükellefiye-
sigorta ettiren kimse, mukavelenin yapıldığı sırada kendisince tin şümulü. 
bilinen ve sigortacının üzerine alacağı rizikonun takdiri için i - Vmumi olarak. 
olan önemine binaen mukaveleyi yapıp yapmamak veya aynı 
şartlar altında yapmak hususundaki kararına müessir olabile
cek mahiyette olan bütün halleri sigortacıya bildirmekle mü
kelleftir. 

Mukavele sigorta ettiren için bir temsilci tarafından yapılır
sa, temsilci kendisince bilinen halleri de bildirmeye mecburdur. 

MADDE 1364; — Sigortanın başkası hesabına yaptırılması H - Başkası hesa-
halinde mukavelenin yapıldığı sırada bizzat sigortalının veya bina sigorta 
aradaki vekilin bildikleri hallerin de sigortacıya bildirilmesi halinde. 
lâzımdır. Bununla beraber sigortalı veya aradaki vekil bildiri
lecek hali, fevkalâde tedbirler alınmaksızın, sigorta ettirene 
mukavelenin yapılmasından önce haber veremiyecek kadar geç 
öğrenirse, onların bu hali bilmiş olmaları nazara alınmaz. 

Sigorta, sigortalı vekâlet vermeden ve onun malûmatı olma
dan yapılmış ve mukavelenin yapıldığı sırada vekâletin olma
dığı sigortacıya bildirilmişse, sigortalının bildirilecek hali bilip 
bilmemesine bakılmaz. 
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B) Mükellefiye

tin ihlâli. 
I - Cayma. 

î. Seklileri. 
et) Müke%$fiyetin 
yerine getirilme

mesi halinde. 

h) Yanh§ ihbar 
halinde. 

c) Mükellefiyetin 
kısmen yerine ge
tirilmesi halinde. 

2. Caymanın 
müddet, şekil ve 

hükümleri. 

II - Primin artırıl
ması ve cayma 

hakkının düşmesi. 

III - Hile halinde. 

MADDE 1365. — Önemli bir hal 1363 ve 1364 ncü maddele
rin hükümlerine muhalif olarak bildirilmemiş olursa, sigortacı 
mukaveleden cayabilir. Sigorta ettiren -veya 1363 ncü madde
nin 2 nci fıkrasına veya 1364 ncü maddeye göre bilgisi önemli 
olan bir ilgili, hali öğrenmekten kasıt ile kaçmdığı için önemli 
hal bildirilmemişse hüküm aynıdır. 

Sigortacının bildirilmemiş olan durumu bilmesi veya ihbar 
etmemiş olmanın kusura dayanmaması halinde cayma caiz de-

Lir. 
MADDE 1366. — Sigortacı, önemli hale dair yanlış bir ihbar

da bulunulmuş olması halinde de mukaveleden cayabilir. 
Sigortacının ihbardaki yanlışlığı bilmesi veya ihbarın yan

lış yapılmasının kusura dayanmaması halinde cayma caiz değil
dir. 

MADDE 1367. — Sigorta ettirilmiş mevzuların bir kısmı 
hakkında sigortacının caymasını haklı kılacak şartlar mevcut
sa, ancak sigortacının geri kalan kısım için mukaveleyi aynı 
şartlar altında yapmış olmıyacağı halin icabımdan anlaşıldığı 
takdirde, sigortacı bu kısım hakkında da mukaveleden eaya-

MADDE 1368. — Mukaveleden cayma ancak bir hafta için
de caizdir. Bu müddet sigortacının ihbar mükellefiyetinin ih
lâli edildiğini öğrendiği andan itbaren başlar. 

Caymanın sigorta ettirene karşı beyan edilmesi lâzımdır. Si
gortacı caysa da primin tamamını alır; alınmış tazminat geri-
verilir ve alındığı günden itibaren faizi de ödenir. 

Sigortacı, rizikosunu üzerine aldığı kaza tahakkuk ettikten 
sonra cayarsa, kendisine bildirmemiş olan halin kazanın mey
dana gelmesi ve sigortacının ödeme borcunun şümulü üzerine 
bir tesiri olmadığı takdirde, tazminat verme mükellefiyeti baki 
kalır. 

MADDE 1369. — ihbar mükellefiyeti gereği gibi yerine ge
tirilmemiş olup da bu hususta diğer tarafa isnadedilebilecek 
bir kusurun bulunmamasından dolayı sigortacı cayma hakkımı 
haiz değilse ve rizikonun kahul edildiğinden daha yüksek ol
ması sebebiyle daha fazla bir prim verilmek lâzımgeliyorsa. 
sigortacı bunu istiyebilir. Mukavelenin yapıldığı sırada sigor
tacının rizikoyu üzerine alması bakımından Önemli olan bir du
rumun diğer tarafça bilinmediği için sigortacıya bildirilmemiş 
olması halinde dahi hüküm aynıdır. 

Sigortacının kararlaştırılan primden yüksek prim istemek 
hakkı, ihbar mükellefiyetinin ihlâl edildiğini veya önemli bir 
halin bildirilmediğini öğrendiği andan itibaren bir hafta içinde 
sigortacı tarafından ileri sürülmediği takdirde düşer. 

MADDE 1370. — Hileden dolayı Borçlar Kanununun 28 ve 
ve 31 nci maddeleri gereğince sigortacımın haiz olduğu haklar 
mahfuzdur. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Sigortalının sigorta mukavelesinden doğan borçları 
MADDE 1371. — Aksi kararlaştırılmış olmadıkça primlerin 

mukavele yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında 
ödenmesi lâzımdır. 

Prim ödemek 'borcu, sigorta ettiren kimseye düşer. 
1298 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü, deniz sigortalarında 

da tatbik olunur. 
MADDE 1372. — Sigortacı için riziko başlamadan önce mu

kavelede tesbit edilen yolculuk yerine başka bir yolculuğa baş* 
üanırsa, gemi ve navlunun sigortasında sigortacı her türlü mes
uliyetten kurtulur; başka sigortalarda, ancak yolculuk sigor
talı tarafından değiştirilmemiş yahut onun talimatı veya mu
vafakati olmaksızın değiştirilmiş olduğu takdirde diğer yolcu
luk için rizikoyu yüklenir. 

Sigortacı için riziko başladıktan sonra mukavelede tesbit 
edilen yolculuk değiştirilirse sigortacı yolculuğun değişmesin
den sonra çıkan kazalardan mesul değildir. Bununla beraber 
yolculuk sigortalı tarafından değiştirilmemiş yahut onun tali
matı veya muvafakati olmaksızın değiştirilmiş yahut da yolun 
değiştirilmesi zaruret halinden ileri gelmişse sigortacı 'bu ka
zalardan mesuldür; meğer ki, bu zaruret hali sigortacının üs
tüne almadığı bir rizikodan doğmuş olsun. 

Başka bir varma limanına gitmeye karar verilip de bu ka
rarın tatbikine geçilince n e r iki varma limanına giden yollar 
henüz ayrılmamış olsa bile yolculuk değiştirilmiş sayılır. Bu 
hüküm gerek 1 ve gerek 2 nci fıkradaki hallere tatbik olunur. 

MADDE 1373. — Sigortalının fiili veya talimatı veya muva
fakatiyle yolculuğun başlaması veya bitirilmesi gecikir veya 
gemi sigorta akdi ile tesbit edilen rotadan ayrılır veya sigorta 
akdiyle tesbit olunmuş rotaya dâhil sayılamıyacak olan 'bir li
mana uğrar yahut sigortalı diğer her hangi bir şekilde riziko
nun artmasına veya değişmesine sebebolursa ve bilhassa riziko 
durumu hakkındaki hususi vaitleriııi yerine getirmezse, rizi
konun artmış veya değişmiş olmasından sonra meydana gelen 
kazadan sigortacı mesul olmaz. 

Birinci fıkra hükmü aşağıda yazılı hallerde tatbik olunmaz : 
1. Rizikonun artması veya değişmesinin sonraki kaza üze

rine hiçbir tesiri olmadığı halin icabından anlaşılırsa; 
2. Sigortacı için riziko başladıktan sonra rizikonun art

ması veya değişmesine bir zaruret hali sebebolmuşsa (Meğer 
ki, bu zaruret hali sigortacının üstüne almadığı bir rizikodan 
doğmuş olsun); 

3. Kaptan insaniyet düşüncesiyle rotadan ayrılmak mec
buriyetinde kalmışsa. 

MADDE 1374. — Mukavele yapılırken kaptanın ismen gös
terilmesi, geminin o kaptan tarafından idaresini vadetme sa
yılmaz. 

A) Prim ödeme 
borcu ve primi 

geri isteme 
hakki. 

B) Rizikoyu de
ğiştirmemek 

borcu. 
I - Yolculuğun 

değişmesi. 

II - Yolculuğun 
gecikmesi gibi 
rizikoyu '.artt-

ran fiiller. 

III - Kappanm 
şahsının bil

dirilmesi. 



m-
İ V - Geminin 

tâyini. 
1. Geminin 
değişmesi. 

2. İhbar mükel-
: lefiy eti,, 

ö) Rizikonun 
gerçekleşmesi ha
linde mükellefi

yetler. 
t - İhbar mükel

lefiyeti. 

II - Koruma 
tedbirleri. 

MADDE 1375. — Yük sigortasında mallar bu husus için 
kararlaştırılan gemi ile taşınmazsa sigortacı hiçbir kazadan 
mesul olmaz. Bununla beraber sigortacı, riziko kendisi için 
başladıktan sonra mallar sigortalının talimatı veya muvafakati 
olmaksızın yahut bir kaza neticesinde, taşımaya tahsis edilen 
gemiden başka bir surette taşınmasına devam olunursa muka
vele hükümlerine göre mesul olur; meğer ki, kaza sigortacının 
üzerine almadığı bir rizikodan doğmuş olsun. 

MADDE 1376. — Taşıyacak gemi veya gemiler gösterilmek-
sizin (Belli olmıyan veya adı tâyin olunmamış gemilerle) yapı
lan yük sigortasında sigortalı malların hangi gemiye yüklen
diğini öğrenir öğrenmez, bunu sigortacıya bildirmekle mükel
leftir. 

Bu borcun yerine getirilmemesi halinde sigortacı, yüklen
miş malların uğrıyacakları kazaların hiçbirinden mesul olmaz. 

MADDE 1377. —Sigorta ettiren veya sigortadan Haberi ol
mak şartiyle, sigortalı bir kazayı öğrenir öğrenmez bunu sigor
tacıya bildirmekle mükelleftir; bildirmezse sigortacı vaktinde 
haber verilmesi halinde tazminattan azaltabileceği miktarı, taz
minat tutarından indirebilir. 

Mesuliyet sigortalarında ihbar mükellefiyeti 1292 nci mad
denin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde bildirilen hallerde 
dâvayı veya hükmün kesinleştiğini öğrenme yahut parayı öde«* 
me ile başlar. 

MADDE 1378. — Bir kaza vukuunda sigortalı, gerek sigor
ta ettirilmiş şeyleri kurtarmak ve gerekse daha büyük zarara 
meydan vermemek için mümkün olan gerekli tedbirleri almakla 
mükelleftir. Bununla 'beraber imkân varsa, lâzım olan tedbir
ler için Önceden sigortacıya danışmaya mecburdur. 

A) Rizikonun 
mahiyeti. 

I - Umumilik 
esası. 

~~ DÖRDÜNCÜ KISIM 
Rizikonun şümulü 

MADDİ] 1379. — Aşağıdaki hükümler veya mukavele ile 
başka bir esas kabul edilmemiş ise, sigortacı sigortanın deva-
mınca geminin veya yükün mâruz bulundukları bütün riziko
ları yüklenir. 

Sigortacı bilhassa şu rizikoları yüklenir : 
1. Üçüncü bir şahsın kusurundan ileri gelse bile su alma, 

kafaya oturma, parçalanma, yanma, batma, yangın, patlama, 
yıldırım, zelzele, buz hasarına uğrama ve saire gibi tabiî hâdi
selerle diğer deniz kazalarından doğabilecek rizikoları; 

2. Harb ve âmme tasarruflarından doğabilecek rizikoları; 
3. Sigortalının kusuru olmaksızın üçüncü şahsın talebi üze

rine ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbirler konma rizikosu; 
4. Hırsızlık ile deniz haydutluğu, yağma ve diğer zorbalık 

rizikoları; 
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5. Yolculuğa «devam için sigorta ettirilmiş malları 998 -

1001 nci maddelerle 1214 ncü madde hükümleri gereğince deniz 
ödüncüne karşı rehnetmek yahut aynı maksat için mallar üze
rinde satmak veya kullanmak suretiyle tasarruf etmek rizikosu ; 

6. Sigorta ettirilmiş şey için bir zarar doğmak şartiyle ge
mi adamlarından birinin yolsuzluğu veya kusuru rizikosu; 

7. Çarpışma neticesi sigortalının; doğrudan doğruya veya 
bir üçüncü şahsa ika edilen zararı tazmine mecbur olmak sure
tiyle bilvasıta zarar görmüş olması arasında bir fark gözetil
meksizin, gemilerin çatması rizikosu. 

MADDE 1380. — Sigortacı aşağıda yazılı zararları tazmin II - İstisnalar. 
etmez : 

1. Gemi ve navlunun sigortası halinde : 
A) Geminin 974 ncü maddeye muhalif olarak denize elve

rişli veya yola elverişli bir halde bulunmadan yahut lüzumlu 
vesikalar olmadan denize çıkarılmasından doğan zararlar; 

B) Çatma haricolmak üzere, donatanın gemi adamlarından 
birinin üçüncü şahsa ika ettiği zarardan 947 ve 948 nci madde
ler gereğince mesul olmasından doğan zararlar; 

2. Yalnız geminin sigortasında : 
A) Geminin alelade kullanılması yüzünden gemi ve tefer

ruatının uğradığı zarar; 
B) Sadece eskime, çürüme veya kurt yeniği sebebiyle ge

mi ve tef erruatmın uğradığı zarar; 
3. Yük veya navlunun sigortası halinde : Malların tabii 

mahiyeti iktizası, hususiyle içten bozulma, kendiliğinden ek
silme, normal akma ve sızma ve bunlara benzer diğer sebepler
den yahut malların fena ambalaj yapılmış olmasından doğan 
zararlarla fare veya sıçanlar tarafından mallara yapılan zarar
lar (bununla beraber sigortacmm mesul olduğu bir kaza yü
zünden yolculuk mûtat olmıyan bir şekilde uzarsa sigortacı bu 
bentte yazılı zararları, yolculuğun uzamasından ileri geldikle
ri nispette tazmin etmeye mecburdur); 

4. Sigortalının kasdı veya ihmali ile sebebolduğu zarar 
(bununla beraber sigortacı sigortalıya kötü bir hareket tarzı 
isnadedilemedikçe, sigortalının gemiyi yanlış sevk ve idare et
mek suretiyle sebebolduğu zararı ödemeye mecburdur); 

5. Yük veya umulan kârın sigortası halinde : Yükletenin, 
gönderilenin yahut yük komüsyoncusunun bu sıfatla kasıt ve
ya ihmalleriyle sebeboldukları zarar. 

MADDE 1381. — Sigortalının bir zarar için kaptan veya 
başka kimseden tazminat istemek hakkı olsa bile, sigortacı bu 
zararı tazmin etmekle mükelleftir. Sigortalı zararın tazminini 
önce sigortacıdan istiyebilir. Bununla beraber sigortalı, tazmi
nat isteme hakkının müessir surette takibi için sigortacıya lü
zumlu olabilecek yardımda bulunmaya ve bu hakkı emniyet 
altına almak maksadiyle navlunu ödemeyip alıkoymaya, gemiyi 
haczettirmeye veya başka münasip bir şekilde, masrafı sigor-

III - Üçüncü şahıs
ların zarardan do

layı mesuliyeti, 



— 280 — 

B) Rizikonun 
müddeti. 

I - Rizikomm baş
langıcı ve sonu. 
1. Geminin si
gortası halinde. 

2. Yük, umulan 
kâr ve komüsyo

nun sigortası 
halinde. 

3. Navlunun si
gortası halinde. 

4. Deniz ödüncü 
veya avarya para
larının sigortası 

halinde. 

tacıya aidolmak üzere, 1378 nci madde gereğince halin icapla
rına göre gerekli olan tedbirleri almaya mecburdur. 

MADDE 1382. — Geminin bir yolculuk için sigorta ettiril
mesi halinde sigortacı için riziko, yükün veya safranın alınma
sına başlandığı yahut ne yük ve ne de safra alınmıyacaksa ge
minin kalktığı andan itibaren başlar ve varma 'limanında yü
kün veya safranın boşaltılması bittiği anda biter. 

Sigortalı boşaltmayı muhik bir sebebolmaksızm geciktirir-
se, riziko, böyle bir gecikme olmasaydı boşaltmanın bitmiş ola
cağı anda biter. 

Boşaltma bitmeden önce yeni bir yolculuk için yük ve saf
ra alınırsa riziko, yükün veya safranın alınmasına başlandığı 
anda biter. 

MADDE 1383. — Yük, umulan kâr veya taşınacak mallar
dan kazanılacak komüsyonun sigortası halinde riziko, malların 
gemiye veya mavnalara yükletilmek üzere karadan ayrılmış 
oldukları andan başlar ve malların varma limanında yeniden 
karaya çıkarıldığı anda biter. 

Boşaltma; sigortalı yahut, yük veya umulan kârın sigortası 
halinde, sigortalı veya 1380 nci maddenin 5 nci bendinde göste
rilen kimselerden biri tarafından muhik bir sebebolmaksızm 
geciktirilirse riziko, böyle bir gecikme olmasaydı boşaltmanın 
bitmiş olacağı anda biter. 

Yükleme ve boşaltma sırasında mavnaların mahallî teamül
lere göre kullanılmasından doğan rizikodan da sigortacı mes
uldür. 

MADDE 1384. — Navlunun sigortası halinde riziko : 
a) Geminin ve bu yüzden navlunun mâruz kaldığı kazalar 

bakımından, aynı yolculuk için geminin sigorta ettirilmesi ha
linde riziko hangi anda başlıyacak ve sona erecek ise o anda; 

b) Yükün ve bu yüzden navlunun mâruz kaldığı kazalar 
bakımından, aynı yolculuk için malların sigorta ettiriılmesi ha
linde riziko hangi anda başlıyacak ve sona erecekse o anda; 
başlamış veya sona ermiş sayılır. 

Yolcu taşıma ücretlerinin sigortası halinde riziko, gemi si
gortasında riziko hangi anda başlamış veya sona ermiş sayılır
sa o anda başlar veya sona erer. 

Navlunu veya yolcu taşıma ücretini sigorta etmiş bulunan 
sigortacı, gemiyi ilgilendiren bir kazadan dolayı, ancak navlun 
veya yolcu taşıma akitleri daha önce yapılmış olduğu takdirde 
ve donatan kendi hesabına mal yüklemiş bulunursa, ancak yük 
gemiye veya mavnalara yükletilmek maksadiyle daha önce ka
radan ayrılmış bulunduğu takdirde mesuldür. 

MADDE 1385. — Deniz ödüncü veya avarya paralarının si
gortası halinde riziko; bu paraların avans olarak verildiği ya
hut, avarya masraflarını sigortalının kendisi vermişse, bunla
rın sarf edildiği anda başlar ve deniz ödüncüne karşı rehnedil-
nıiş veya kendileri için avarya masrafları sarf edilmiş olan eş
yanın sigortasındaki rizikoların bitmiş olacağı anda biter. 
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MADDE 1386. — Işlemiye başlıyan riziko müddeti sigorta- II-Devam 

cı için, kararlaştırılan müddet veya sigorta edilen yolculuğun müddeti. 
devammca durmadan işler, hususiyle sigortacı bir barınma ve- 1- Umumi olarak. 
ya ara limanında geçen günlerde ve yolculuk gidiş ve geliş için 
sigorta edilmişse gidiş yolculuğunun varma limanında geçen 
günlerinde çıkan rizikodan da mesuldür. 

Malların geçici olarak boşaltılması lâzımgelir yahut gemi 
tamir için karaya çekilirse, sigortacı malların veya geminin 
karada bulundukları sıradaki rizikodan da mesuldür. 

MADDE 1387. — Riziko müddeti işlemiye başladıktan son- $> Yolculuktan 
ra sigorta edilmiş yolculuktan arzu ile veya mecburen vazgeçi- vazgeçilmesi 
lirse, rizikonun bitmesini tâyin bakımından yolculuğun bitti- halinde, 
ği liman varma limanı yerine geçer. 

Geminin yolculuğundan vazgeçildikten sonra mallar taşın
mak üzere kararlaştırılmış olan gemiden başka bir suretle var
ma limanına taşınırsa, taşıma kısmen veya tamamen karadan 
yapılsa dahi başlamış olan riziko bu mallar için devam eder. 
Bu hallerde vaktinden önceki boşaltmanın masrafları, geçici 
depo masrafları ve karadan olsa dahi taşımanın fazla masraf
ları sigortacıya düşer. 

MADDE 1388. — Bu kanunun 1386 ve 1387 nci maddeleri 3. Mahfuz kalan 
hükümleri ancak 1373 ve 1375 nci maddeler hükümleri mahfuz hükümler. 
kalmak şartiyle tatbik olunur. 

MADDE 1389. — Akid; gün, hafta veya ay yahut sene üze- /// - Müddet merin? 
rine yapılmış ise sigorta, mukavelenin yapıldığı gün saat on sigorta. 
ikide başlar ve müddetin son günü saat on ikide biter. -*• Umumi olarak. 

Müddetin hesabında geminin bulunduğu yer esas tutulur. 
MADDE 1390. — Geminin müddet üzerine sigorta edilmiş 

olması halinde mukavelede kararlaştırılan sigorta müddeti ge
mi yolda iken biterse hilafı şart kılmmadıkça sigorta, geminin 
en yakın varma limanına ulaşmasına ve bu limanda boşaltma 
yapılırsa 1382 nci maddede yazılı olduğu gibi boşaltmanın sonu
na kadar uzatılmış sayılır. Bununla beraber sigortalı, gemi he
nüz yola çıkmadan sigortayı uzatmak istemediğini sigortacıya 
ihbar edebilir. 

Sigorta müddetinin uzatılması halinde sigortalı, uzama 
müddeti içinde ve gemi kaybolmuşsa gaiplik müddetinin biti
mine kadar müddet üzerine kararlaştırılan . primi ödemeye 
devem etmekle mükelleftir. 

Sigortanın uzatılmaması halinde gaiplik müddeti sigorta 
müddetini aşarsa gaiplik sebebiyle sigortacıdan bir şey istene
mez. 

MADDE 1391. — Birden çok limanlardan biri veya öteki 
için sigorta yapılırsa sigortalı bu limanlardan birini seçebilir. 
Sigorta «bir liman ve bir başka liman» yahut «bir ve birkaç baş- * 
ka liman» için yapılırsa sigortalı bu limanlardan her birine uğ
rayabilir. 

2. Müddetin 
uzatılmam, 

C) Rizikonun 
yeri. 

Limanı seçme 
hakkı. 
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11 - Uğranacak li

manlar sırası. 

D) Müşterek 
avarya. 

1 - Umumi olarak. 

11 - Dispeçin 
hükmü. 

1. Kaide olarak. 

2. İstisna. 

3. Sigortacının 
itirazı, 

MADDE İ392. — Sigorta birden çok limanlar için yapılmış 
veya sigortalıya birden çok limanda durmak hakkı tanınmışsa 
sigortalı bu limanlara ancak kararlaştırılan veya mukavele 
yoksa seyrüsefer icaplarına uygun bir sıraya göre uğramaya sa
lahiyetlidir, fakat bütün limanlara uğramak mecburiyetinde de
ğildir. 

Aksi anlaşılmadıkça poliçedeki sıra, kararlaştırılmış sıra 
olarak kabul edilir. 

MADDE 1393. — Müşterek avarya halinde sigortacı aşağı
da yazılı zarar ve masrafları tazmin eder : 

1. Sigortalının kendi uğradığı bir zarardan dolayı kendi 
üstüne almaya mecbur olacağı kısmı da dâhil olduğu halde müş
terek avarya garame payları; 1089 ve 1214 ncü maddeler gere
ğince müşterek avarya esaslarına göre muamele görecek olan 
garame payları da müşterek avarya garame payları gibidir. 

2. Gemide mal bulunmuş olsaydı müşterek avaryadan sa-
3Tİaeak olan fedakârlıklar; 

3. Alınan tedbirler neticesiz kalmış olsa bile 1378 nci mad
de gereğince kurtarma ve daha büyük mahzurlardan korunma 
için zaruri veya maksada uygun olarak yapılan başka masraflar; 

4. Sigortacıya düşen zararın takdiri ve tesbiti için yapılacak 
masraflar, hususiyle keşif ve muayene, değer biçme, satış ve dis-
pec masrafları. 

MADDE 1394, — Sigortacının müşterek avarya garame pay
ları ile müşterek avarya esaslarına tâbi tutulan garame pay
larından doğan borçları, Türkiye'de ve yabancı memlekette 
dispeçin yapılması gerekli olan yerde ve o memleketin kanunları
na uygun olarak yapılmış olan dispeçe göre tâyin olunur. Hu
susiyle müşterek avaryadan olan bir zarara uğrıyan sigortalı, 
dispeçte bu zarar için takdir edilmiş olan paradan fazlasını 
sigortacıdan istemek hakkını haiz olmıyacağı gibi sigortacı da, 
sigorta değeri hiç gözetilmeksizin, dispeçte takdir edilen para
lım tamamını ödemekle mükelleftir. 

Dispeçin yapıldığı yerin hukukuna göre zarar müşterek 
avaryadan sayılmamakta ise sigortalı, zararın diğer bir huku
ka göre ve hususiyle sigortanın yapıldığı yerin hukukuna göre 
müşterek avaryadan olduğu sebebine dayanarak sigortacıdan 
zararın tazminini istiyemez. 

MADDE 1395. — Sigortacı, 1394 ncü maddede yazılı ve fa
kat kendisinin sigorta mukavelesine göre mesul olmıyacağı bir 
kazadan doğmuş olan garame paylarını tazmin etmekle mükel
lef değildir. 

MADDE 1396. — Dispeç kanunen salahiyetli bir kimse tara* 
fmdan yapılmışsa sigortacı, bu dispeçin yapıldığı yabancı mem
leket hukukuna uygun olmadığını ve bu yüzden sigortalıya za
rar verdiğini ileri sürerek itirazda bulunamaz; meğer ki, si* 
gortah kendi haklarını gereği gibi gözetmemek yüzünden bu 
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zararlara sebebolmuş bulunsun. Bununla beraber sigortalı ken
di zararından menfaat görenlere karşı olan haklarını sigorta
cıya devretmeye mecburdur. 

Buna mukabil sigortalının uğradığı zararın dispeç yapılan 
yabancı memleketin hukukuna göre tazmini lâzımgelmezken bu 
zarar müşterek avarya olarak muameleye tâbi tutulmuşsa si
gortacı sigortalıya karşı, dispeçi o nispette hükümsüz olarak 
telâkki edebilir. 

MADDE 1397. — Müşterek avaryadan sayılan veya müşte
rek avarya hükümlerine tâbi tutulan zararlara uğramış olma
sından dolayı sigortalının müşterek avarya hükümleri uyarın
ca üçüncü şahıstan alacaklı bulunması halinde sigortacı, ancak 
usulüne göre dispeç yapılmış olduğu takdirde ve (tazminat ala
cağının alınması neticesine ulaştırmıyacağı anlaşılan dâvalar 
hariç) sigortahnm hakkını aramak için gerekli, bütün tedbirle
re baş vurmuş olmasına rağmen üçüncü şahıstan alacağını ala
mamış olduğu nispette mesuldür. 

MADDE 1398. — Sigortalının kusuru olmaksızın dispeç ya
pılmamış ise sigortalı sigorta mukavelesi uyarınca bütün za
rarlar için sigortacıya doğrudan doğruya müracaat edebilir. 

MADDE 1399. — Sigortacı zarardan ancak sigorta bedeli 
tutannca mesuldür. 

Sigortacı, bu yüzden ödenecek tazminatın tamamı sigorta 
bedelini geçse bile 1393 ncü maddenin 3 ve 4 ncü bentlerinde 
yazılı masrafların hepsini ödemeye mecburdur. 

Bir kazadan sonra yeni bir kaza meydana gelecek olursa 
sigortacı aşağıdaki hallerde önceki kaza dolayısiyle mesul ol
duğu masraflar ve garame payları hesaba katılmaksızın sonra
ki kazadan doğan zararlardan dahi bütün sigorta bedeli tuta
rında mesul olur : 

1. Önceki kaza neticesinde yukarıki fıkrada bildirilen ma
hiyetteki masrafların (Meselâ geminin tekrar satmaknması 
veya itiraz masrafları) yapılmış bulunması; » 

2. önceki kaza neticesinde zarara uğramış şeylerin tamiri 
veya eski hale konulması için para sarf edilmiş (Meselâ aynı 
maksatla avarya masrafı ödenmiş) olması; 

3. Yeni kazadan önce, sigortalı tarafından Önceki kaza do
layısiyle müşterek avarya garameleri ödenmiş veya böyle ga-
ramelerin ödenmesi için şahsan borç altına girilmiş olması. 

MADDE 1400. — Sigortacı bir kaza çıkdıktan sonra sigorta 
bedelinin tamamını ödemek suretiyle sigorta mukavelesinden 
doğan diğer bütün borçlardan ve hususiyle sigorta edilen şeyle
rin kurtarılması, korunması ve eski hallerine getirilmesi için 
lüzumlu masrafları vermekten kurtulabilir. 

Kaza sırasında sigorta olunan şeylerin bir kısmı sigortacıya 
aidolan riziko dışında kalmış bulunursa 1 nci fıkrada yazılı hak
kı kullanan sigortacı, sigorta bedelinin onlara düşen kıs
mını ödemeye mecbur değildir. 

4. Sigortalının 
alacaklı olduğu 
garame payları 

sebebiyle sigorta
cının mesuliyeti. 

5. Kusur olmak
sızın dispeçin 
yapılmaması. 

E) Sigortacının 
mesuliyeti. 

I - En yüksek 
haddi. 

il - Mesuliyetin 
tahdidi. 

1. Umumi olarak. 
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2. Müddet. 

İli - Sigorta değe-
rinvn altında si

gorta halinde. 

IV - Sonraki ka
zalar üzerine. 

V - Muaflık. 
1. Hususi avar

ya halinde. 

2. ödenmesi mec
buri masraflar. 

Hususi mu
kaveleler. 

VI - Hususi 
kayıtlar. 

1. Harb rizikosu 
hakkında. 

a) «Harb engel
leri frankodur» 

kaydı. 

Sigortacı sigorta bedelini ödemekle sigorta olunan şeyler 
üzerinde bir hak elde etmiş olmaz. 

Sigortacının yukarda yazılı hakkı kullanmak istediğini bil
diren beyanı sigortalıya ulaşmış olmadıkça sigortacı; sigorta 
bedelini ödemiş bulunsa bile sigorta edilen şeylerin kurtarıl
ması, korunması veya eski hale getirilmesi için yapılan masraf
ları tazmin etmekle mükelleftir. 

MADDE 1401. — Sigortacı 1400 ncü maddedeki hakkı kul
lanma hususundaki kararını sigortalıya, sigortalının kazayı ve 
bu kazanın mahiyetini ve bundan doğrudan doğruya doğan ne
ticeleri ve kendisince bilinen ve kazaya taallûk eden diğer bü
tün halleri kendisine bildirdiği günün geçmesinden itibaren 
en geç üç gün içinde bildirmeye mecburdur; bu müddet içinde 
ihbarda bulunmazsa 1400 ncü maddede yazılı hakkı düşer. 

MADDE 1402. — Sigorta tam değer üzerinden yapılmamışsa 
sigortacı, 1393 ncü maddede yazılı garame payları, fedakârlık
lar ve masraflardan ancak sigorta bedelinin sigorta değerine 
olan nispetine göre mesul olur. 

MADDE 1403. — Sigortacının bir zararı tazmin borcu, son
radan sigortacıya aidolmıyan bir riziko neticesinde yeni bir 
zararın ve hattâ tam bir ziyam hadis olmasiyle ne düşer ne de
ğişir. 

MADDE 1404. — Husufti avaryalar, 1393 ncü maddenin 4 ncü 
bendindeki zararın tesbiti masrafları hesaba katılmaksızın si
gorta değerinin yüzde üçünü geçmedikçe sigortacı bunları öde
mez; fakat yüzde üçü geçerse yüzde üç indirilmeksizin tam 
olarak tazmin eder. 

Gemi müddet üzerine veya birden çok yolculuk için sigorta 
ettirilmişse yüzde üç her bir yolculuk için ayrıca hesabedilir. 
Yolculuk mefhumu 1238 nci maddeye göre tâyin olunur. 

MADDE 1405. — Sigortacı 1393 ncü maddenin 1 - 3 sayılı 
bentlerinde yazılugarame paylarını, fedakârlıkları ve masraf
ları, sigorta değerinin yüzde üçüne varmasalar bile ödemeye 
mecburdur. Ancak bunlar 3404 ncü maddede yazılı yüzde üçün 
tesbitinde hesaba katılmaz. 

MADDE 1406. — Sigortacının mukavelede gösterilen ve 
yüzde üçten aşağı olan bir nispette muaf olacağı kabul edil
miş bulunduğu takdirde 1404 ve 1405 nci maddelerin tatbikin
de yüzde üç yerine bu nispet esas olur. 

MADDE 1407. — Sigortacının harb rizikolarını üstüne al-
mıyacağı ve diğer rizikolar için de sigortanın yalnız harb yü
zünden bir engel çıkmasına kadar süreceği kararlaştırılmış 
hususiyle «harb mânileri frankodur» kaydı poliçede yazılmışsa 
sigortacı için riziko; harb rizikosunun yolculuk üzerinde te
sir etmeye başladığı, bilhassa yolculuğun başlaması veya deva
mı harb gemileri, korsanlar veya abluka yüzünden sektey® uğ* 



— 285 — 
radığı veya harb rizikosunu bertaraf etmek için geciktiril
diği, gemi böyle bir sebeple yolunu değiştirdiği veyahut cfet 
kaptan harb yüzünden gemiyi artık serbestçe idare edemez 
hale düştüğü anda biter. 

MADDE 1408. — Sigortacının harb rizikosunu üstüne almı-
yacağı ve fakat bütün diğer rizikoları harb yüzünden bir engel 
çıkmasından sonra dahi üstüne alacağı kararlaştırılmış, husu
siyle «yalnız deniz rizikosu için» kaydı poliçede yazılmışsa si
gortacı için riziko; ancak sigorta olunan şeye mütaallik mah
kûmiyet karariyle veya harp rizikosu istisna edilmiş olmasay
dı rizikonun bitmiş olacağı anda biter. Fakat sigortacı doğru
dan doğruya harb rizikosu yüzünden doğan zararlardan ve bil
hassa şunlardan mesul değildir : 

1. Muharip devletlerin müsaderesinden; 
2. Hari) gemileri ve korsanların zabıt ve tahrip, imha ve 

yağmalarından; 
3. Tevkif ve itiraz, durma limanının ablukası veya ablu

ka edilen bir limana kabul edilmemek yahut da harb rizikosu 
dolayısiyle ihtiyari durma yüzünden çıkan masraflardan; 

4. Böyle bir durmanın aşağıda yazılı neticelerinden; mal
ların bozulması ve azalması; boşaltma ve depo masraf ve rizi
kosu, sonradan sevk masrafları. 

Tereddüt halinde harb rizikosunun zarara sebebiyet verme
diği kabul edilir. 

MADDE 1409. — Mukavele «salimen muvasalat için» kay-
diyıle yapılmışsa sigortacı için riziko, geminin varma limanın
da mûtat veya münasip yere demir attığı veya bağlandığı anda 
biter. 

Sigortacı da ancak aşağıdaki hallerde mesul olur : 
1. Geminin sigortası halinde gemi tamamen zayi olur veya 

1420 nci madde gereğince bırakılır yahut bir kaza yüzünden 
varma limanına ulaşılmadan önce tamir kabul etmediği veya 
tamire değmediği için 1432 nci madde gereğince satılırsa; 

2. Malların sigortası halinde bir kaza neticesinde mallar 
veya malların bir kısmı varma limanına ulaşmaz, hususiyle 
varma limanına ulaşmadan önce bir kaza neticesinde satılırsa; 
şu kadar ki, mallar varma limanına ulaşmış olursa sigortacı bir 
hasardan veya hasar neticesindeki ziyadan mesul olmaz. 

Bundan başka, sigortacı hiçbir halde 1393 ncü maddede ya
zılı garame payları ile fedakârlıkları ve masrafları çekmez. 

MADDE 1410. — Mukavele tkaraya oturmadan başka hasar 
frankodur» kaydı ile yapılmışsa sigortacı hasardan doğmuş bir 
zarardan; bu zararın kıymet düşüklüğü yahut tamamen veya 
kısmen ziyadan ibaret olması ve hususiyle malların varma li
manına tamamen 'bozulmuş ve asli vasıflan kaybolmuş bir hal
de olarak ulaşması yahut hasar veya büsbütün mahvolmak teh
likesi yüzünden yolculuk sırasında satılmış olmaları halleri 

b) «Yalnız de
niz rizikosu için» 

kaydı. 

2. «Salimen-mu
vasalat için» 

kaydı. 

3. «Karaya otur
madan başka ha
sar frankodur» 

kaydı. 
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4. «Karaya otur
madan başka kı

rılma ve parça
lanma franko

dur'» kaydı, 

5. Karaya otur 
ma tâbiri. 

A) Tam zıya. 
I - Haller. 

1. Gemi veya 
yük. 

arasında bir fark gözetilmeksizin mesul olmaz; meğer ki, sigor
t a edilen malların yüklü bulunduğu gemi veya mavna karaya 
oturmuş olsun. Alabora, batma, teknenin kırılması, geminin 
parçalanması ve gemi veya mavnayı tamir kabul etmez bir hale 
sokan her deniz kazası karaya oturma gibidir. 

Karaya oturma veya buna eşit sayılan bir deniz kazası ha
linde sigortacı böyle bir deniz kazasından doğan ve 1404 ncü 
maddede yazılı yüzde üçü aşan her hasardan mesul olup başka 
bir hasardan mesul olmaz. Hasarın böyle bir kazadan doğdu
ğuna ihtimal verilebilirse onun kaza neticesinde meydana gel
miş olduğu kabul olunur. 

Sigortacı hasardan doğmuş olmıyan her zarardan; karaya 
oturma gibi kazalardan birinin olup olmadığı aranmaksızın, 
mukavele sanki yukardaki kaydolmaksızın yapılmış gibi mes
ul olur. 1393 ncü maddenin 1, 2 ve 4 ncü bentlerinde yazılı ga-
rame payları, fedakârlıklar ve masraflardan her halde mesul 
olursa da aynı maddenin 3 ncü bendinde yazılı masraflardan 
ancak kendisine düşecek bir zıyaın önüne geçilmesi için yapıl
mış olmaları şartiyle mesul olur. 

Kendiliğinden ateş alma hali hariç yangın veya böyle bir 
yangını söndürme yahut bombardıman yüzünden doğan bir 
hasardan «karaya oturmadan başka hasar frankodur» kaydı 
konulmuş olsa dahi, sigortacı mesul olur. 

MADDE 1411. — Mukavele «karaya otarmadan başka kı
rılma ve parçalanma frankodur» kaydiyle yapılmışsa sigorta
cı ancak 1410 ncu maddeye göre hasardan mesul olduğu nispette 
kırılma ve parçalanmadan mesul olur. 

MADDE 141:2. — Aşağıdaki hallerde 1410 ve 1411 nei mad
delere göre «karaya oturma» vardır : 

1. Gemi deniz yolculuğunun mûtat hallerinden olmıyarak 
bir yere saplanıp kalır ve tekrar yüzdürülemezse; 

2. Yere saplanan gemi demir üzerinde hisalamak, yelken 
toplamak gibi alelade tedbirlerle değil direkler kesmek, yükün 
bir kısmım denize atmak veya boşaltmak gibi fevkalâde ted
birlerle yahut suların fevkalâde yükselmesi suretiyle, yüzdü-
rülürse; 

3. Gemi teknesi saplanma yüzünden önemli bi r zarara uğ
radıktan sonra gemi yüzdürülürse. 

BEŞÎNOt .KISIM 
Zararın şümulü 

MADDE 1413. — G-emi veya mallar yok olmuş veya bir da
ha elde etmek ihtimali olmaksızın sigortalının elinden çık
mış, hususiyle kurtarılamıyacak surette batmış veya aslî vasıf
ları kaybolmuş yahut ganimet olduğuna karar verilmişse ge
mi veya mal için tam zıya vardır. Gemi enkazının veya demir-
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baş teferruatının tek - tük parçaları kurtarılsa bile tam zıya 
var sayılır. 

MADDE 1414. — Navlun için tanı zıya, bütün navlunun kay
bolması halinde var sayılır. 

MADDE 1415. — Malların varma yerine ulaşması halinde 
beklenilen komüsyon veya umulan kâr için tam zıya, malların 
varma yerine ulaşmamaları halinde var sayılır. 

MADDE 1416. — Deniz ödüncü ile avarya paraları için 
tam zıya; deniz ödüncüne karşı rehnedilen şeylerle kendileri 
için avarya paralan avans olarak verilen veya harcanan şey
lerin tam zıyaa uğramaları veyahut da; alınan deniz ödünç
leri veya sair takyitler neticesinde mezkûr paraları karşıla
mak için hiçbir şey kalmıyacak şekilde bir hasarla neticelenen 
diğer bir deniz kazasına uğramaları halinde var sayılır. 

MADDE 1417. — Tam zıya halinde sigortacı sigorta bede
lini tam olarak ödemeye mecburdur. 1357 nci madde lıükmünce 
yapılacak indirmeler mahfuzdur. 

MADDE 1418. — Tam zıya halinde sigorta bedelinin öden
mesinden önce bir şey kurtarılmış olursa bunun satış bedeli 
sigorta bedelinden indirilir. Sigorta tam değer üzerinden yapıl
mamışsa sigorta bedelinden yalnız kurtarılan şeyin satış bede
linin sigorta değeriyle mütenasip bir kısmı indirilir. 

Sigorta bedelinin ödenmesiyle sigortalının sigorta edilmiş 
şey üzerindeki hakları sigortacıya geçer. 

Sigorta bedeli ödendikten sonra tanı veya kısmi bir kur
tarma yapılırsa sonradan kurtarılan şeyler üzerinde yalnız 
sigortacı hak iddia edebilir. Sigorta tam değer üzerinden ya
pılmamışsa sigortacı yalnız kurtarılan şeylerin sigorta değe
riyle mütenasip bir kısmına hak kazanır'. 

MADDE 1419. — Umulan kârın 1415 nci maddede yazılı 
tam zıyaı halinde mallar, safi satış bedeli malların sigorta de
ğerini aşacak kadar kârlı bir surette1 satılmış olur yahut 
müşterek avarya hallerinde feda edilmiş olan veya 1001, 
1112 nci maddelere göre tazminat verilmesi lâzımgelen mal
lar için sigorta değerlerinden fazla bi r para tazmin edilmiş olur
sa, aşan para umulan kârın sigorta bedelinden indirilir. 

MADDE 1420. — Sigortalı aşağıdaki hallerde sigorta edilen 
şey üzerinde haizolduğu hakları devrederek sigorta bedeli
nin tamamının ödenmesini istiyebilir : 

1. Gremi aşağıdaki maddeler hükmünce gaip sayılırsa; 
2. Gemi veya malların ambargo edilmiş, muharip bir devlet 

tarafından müsadere olunmuş veya başka suretle bir âmme ta-
sarrufiyle alıkonulmuş yahut deniz hayduttan tarafından 
zaptedilmiş olması sebebiyle sigortanın mevzuu olan şey teh
likeye mâruz bulunur ve bu olaylar; 

2. Navlun. 

3. Umulan kâr 
veya komüsyon. 

4. Deniz ödüncü 
veya avarya 

paraları. 

II - Tazminat. 
1. Umumi olarak. 

2. İndirilme. 
a) Kısmi kurtar

ma halinde. 

b) Umulan kârın 
zıyaı halinde. 

III - Bırakma. 
1. Şartları. 
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A) Akdeniz, Karadeniz ve Azak denizinin bütün limanları 

veya kısımları da dâhil olmak üzere bir Avrupa limanında ve
ya Avrupa denizinde vâki olmuşsa altı ay; 

B) ümit ve Horn burunlarının berisinde olmak üzere başka 
sularda vâki olmuşsa dokuz ay; 

C) Bu burunlardan birinin ötesinde olmak üzere başka su
larda vâki olmuşsa 12 ay; 
geçtiği halde gemi ve mallar serbest bırakılmamış olursa. 

Bu müddetler kazanın 1377 nci madde gereğince sigortacıya 
sigortalı tarafından bildirildiği günden itibaren hesabolunur. 

2. Geminin MADDE 1421. — Yolculuğa başlamış olan gemi gaiplik 
gaipliği. müddeti içinde varma limanına ulaşmamış ve bu müddet için-

a) Umumi olarak, de de ilgililer ondan haber alnıamışlarsa gaip sayılır. 
Gaiplik müddeti : 
1. Kalkma ve varma limanlarının her ikisi de Avrupa li

manlarından ise yelkenli için altı, vapur için dört ay; 
2. Kalkma ve varma limanlarından yalnız biri Avrupa dı

şında bir liman olur ve Ümit yahut Horn burunlarının berisin
de bulunursa, yelkenli ve vapur için dokuz ay; bu burundardan 
birinin ötesinde bulunursa yelkenli ve vapur için 12 ay; 

3. Hem kalkma ve hem de varma limanı Avrupa dışında 
bulunursa yolculuğun ortalama müddeti iki veya üç ayı geç
mediğine yahut üç aydan fazla sürdüğüne göre yelkenli ve vapur 
için altı, dokuz veya on iki aydır. 

Tereddüt halinde en uzun müddet beklenir. 
b) Müddetin MADDE 1422. — Gaiplik müddeti, geminin yolculuğa başla-

başlangım. dığı günden itibaren hesabolunur. Bununla beraber kalktıktan 
sonra gemi hakkında haber alınmışsa gemi, emin olan habere 
göre son olarak bulunduğu yerden kalkmış olsaydı hangi 
gün yolculuğa başladığı gün sayılacak idi ise o günden iti
baren gaiplik müddeti hesabolunur. 

3. Bırakma MADDE 1423. — Bırakma beyanının sigortacıya bırakma 
müddeti. müddeti içinde vâsıl olması lâzımdır. 

a) Umumi olarak. 1420 nci maddenin birinci bendinde yazılı gaiplik halinde 
varma limanı bir Avrupa limanı ise ve aynı maddenin ikinci 
bendinde yazılı olaylardan birinin vukuu halinde olay Akde-
nizin Karadenizin ve Azakdenizinin bütün liman veya kısım
ları da dâhil olmak üzere bir Avrupa limanında veya bir 
Avrupa denizinde vâki olmuşsa bırakma süresi altı ay ve 
bütün diğer hallerde dokuz aydır. Bu süre 1420 ve 1421 nci 
maddelerde yazılı müddetlerin bitmesiyle işlemeye başlar. 

Mükerrer sigorta halinde bırakma müddeti sigortacının bı
rakmayı mükerrer sigortalıya bildirdiği günün geçmesiyle iş
lemeye başlar. 

h) Bırakma müd- MADDE 1424. — Bırakma müddeti geçtikten sonra bırak-
detinin geçmesi ma caiz değildir; şu kadar ki; sigortalının diğer sebepler do-

hali. layısiyle bir zararın tazminini istemek hakkı mahfuzdur. 
Geminin gaipliği halinde bırakma müddetinin geçmiş ol-
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masına rağmen sigortalı tam zıya için tazminat istiyebilir; 
şu kadar ki; sigorta edilmiş şey tekrar meydana çıkarak tam zı
ya halinin mevcudolmadığı anlaşılırsa sigortacının talebi üze
rine ve sigorta bedelinin ödenmesi neticesinde 1418 nci madde
ye göre elde ettiği haklardan feragat etmesi karşılığında sigor
ta bedelini gerivererek uğradığı kısmi zararın tazmin edilme
siyle iktifa etmeye mecburdur. 

MADDE 1425. — Bırakma beyanının muteber olması için 
kayıtsız ve şartsız yapılması ve sigorta edilmiş şeyin kaza sıra
sında deniz rizikolarına mâruz bulundukça tamamına taallûk et
mesi lâzımdır. 

Sigorta tam değer üzerinden yapılmamışsa sigortalı sigorta 
edilmiş şeyin ancak mütenasip kısmını bırakmak mecburiyetin
dedir. 

Bırakma beyanından cayılmaz. 

MADDE 1426. — Bırakma beyanının dayandığı olaylar doğ
ru çıkmaz veya beyanın tebliği sırasında artık mevcudolmazsa, 
bırakma beyanı hükümsüz kalır. Buna mukabil daha önce baş-
göstermesi halinde bırakma hakkının kullanılmasına mâni 
olabilecek olaylar sonradan çıksa bile bırakma beyanı her iki 
tarafı bağlar. 

MADDE 1427. — Sigortalının bırakılan şey üzerinde haiz 
olduğu bütün haklar bırakma beyanı ile sigortacıya geçer. 

Bırakılan şeyi bırakma beyanı sırasında takyideden ayni 
haklar sebebiyle sigortalı sigortacıya teminat göstermeye mec
burdur; meğer ki; bu ayni haklar sigorta mukavelesine göre 
sigortacının mesul olduğu rizikolardan doğmuş olsun. 

Geminin bırakılması halinde bırakma beyanından sonra 
kazanılmış olmak şartiyle, kazanın vukubulduğu yolculuğun sa
fi navlunu geminin sigortacısına aidolur. Navlunun bu kısmı 
mesafe navlununun tesbiti için tatbik olunacak hükümlere 
göre hesabolunur. Bu hal ve vaziyet dolayısiyle sigortalının 
uğradığı zararı ödemek, navlun ayrı olarak sigorta ettirilmiş 
olduğu takdirde, navlunun sigortacısına düşer. 

MADDE 1428. — Sigorta bedelinin ödenmesi ancak bırak
manın haklı olduğunu gösteren vesikalar sigortacıya ibraz 
olunduktan ve bunları incelemek için münasip bir müddet geç
tikten sonra istenebilir. Bırakma gaiplik sebebiyle vâki olur
sa geminin kalkma limanından çıktığı tarih ile gaiplik müd
deti içinde varma limanına ulaşmadığı hakkında güvenilir vesi
kaların ibrazı da lâzımgelir. 

Sigortalı; bırakma beyanı sırasında bırakılan şeye dair 
başka sigortaların yapılıp yapılmadığını, yapılmışsa hangile
rinin yapılmış olduğunu, bırakılan şeyin deniz ödüncü veya baş
ka kayıtlarla takyidedilip edilmediğini, edilmişse bunların ne
lerden ibaret olduğunu sigortacıya elinden geldiği kadar bil
dirmeye mecburdur. Bunlar bildirilmemiş ise sigortacı son-

4. Bırakma 
beyanı. 

a) Sıhhat 
şartları. 

b) Hükümsüz 
lüğü. 

5. Hükümleri. 
a) Bırakılan şey 
üzerindeki hakla

rın sigortacıya 
geçmesi. 

b) Sigorta bede
linin ödenmesi. 
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c) Koruma 
tedbirleri. 

d) Bırakma 
senedi. 

B) Kısmi hasar. 
I - Gemide. 

1. Umumi olarak. 

2. Geminin satışı 
halinde. 

3. Tamire baş
landıktan sonra 
meydana çıkan 

zararlar. 

radan bildiriline ey e kadar sigorta bedelini ödemeden imtina ede
bilir. ödeme için bir müddet kararlaştırılmışsa, bu müddet an
cak bildirmenin sonradan yapıldığı andan itibaren işlemeye 
başlar. 

MADDE 1429. — Sigortalı bırakma beyanından sonra da 
1378 nci madde gereğince sigorta edilmiş şeyleri kurtarmak ve 
daha büyük zararlara meydan vermemek için gereken tedbir
leri almaya, sigortacının kendisi buna muktedir oluncaya ka
dar, mecburdur. 

Sigortalı zıyaa uğramış sayılan bir şeyin tekrar meydana 
çıktığını öğrenirse, bunu sigortacıya derhal bildirmeye ve ta
lebi üzerine kendisine o şeyin elde edilmesi veya paraya çevril
mesi için icabeden yardımda bulunmaya mecburdur. 

Masrafları sigortacı öder; sigortalı talebederse kendisine 
münasip bir avans vermeye de mecburdur. 

MADDE 1430. — Sigortalı; bırakmanın haklı olduğunu ta
nıyan sigortacıya, talebi üzerine masraflarını çekmek şartiyle, 
1427 nci madde gereğince haklarını devrettiğini gösteren ve 
imzası noterce tasdikli bir bırakma senedi vermiye ve bırakı
lan şeylere ait vesikaları teslim etmeye mecburdur. 

MADDE 1431. — Geminin kısmen hasara uğraması halinde 
zarar, 1198 ve 1199 ncu maddelere göre tâyin edilecek tamir 
masraflarının tutarından ibarettir; şu kadar ki, bu masrafla
rın, sigortacının üstüne aldığı rizikolardan doğan hasarlara mü-
taallik olması lâzımdır. 

MADDE 1432. — Geminin, 818 nci madde gereğince tamir 
kabul etmez veya tamire değmez bir halde bulunduğu 990 nci 
madde uyarınca mahkûmiyet karariyle tesbit edilmişse sigor
talı, sigortacıya karşı gemiyi veya enkazını açık artırma yolu 
ile sattırmaya salahiyetlidir. Satış halinde zarar, safi satış be
deliyle sigorta değeri arasındaki farktan ibarettir. 

Sigortacının üstüne aldığı riziko ancak geminin veya enka
zının satılmasiyle biter; sigortacı satış bedelinin tahsilinden 
de mesuldür. 

Geminin, tamire değmez bir halde bulunduğunu tâyin için 
geminin hasara uğramadan önceki değeri tesbit olunurken, tak-
selenmiş olsun olmasın, geminin sigorta değeri nazara alınmaz. 

MADDE 1433. — Kusuru olmaksızın sigortalıya meçhul kal
mış olan mühim zararlar ancak sonradan meydana çıktığı tak
dirde tamirin başlamış olması keyfiyeti; sigortalının 1432 nci 
maddede yazılı hakkını kullanmasına mâni olmaz. 

Sigortalı hakkını, tamir başladıktan sonra kullanırsa, sigor
tacı yapılan tamir masraflarını da, gemi satıldığı zaman tamir 
sayesinde daha fazla bir bedel elde edildiği nispette ayrıca öde
meye mecburdur. 
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MADDE 1434. — Varma limanına hasarlı olarak ulaşan mal

lar için, bu malların limanda hasarlı halde haiz oldukları gay-
risâfi değerle, aynı malların hasarsız olarak aynı limanda haiz 
olacakları değer mukayese olunarak, kaybettiği değerin yüz
desi tesbit olunmak lâzımdır. Sigorta değerinin aynı miktarda 
yüzdesi zararın miktarı sayılır. 

Malların hasarlı halde iken haiz oldukları değer, açık ar
tırma yolu ile yapılacak satış ile veya sigortacı muvafakat eder
se, değer biçme suretiyle tesbit olunur. Malların hasara uğra
mamış bir halde iken haiz oldukları değer 1112 nci maddenin 1 
nci fıkrasına göre tâyin edilir. 

Muayene, değer biçme ve satış masrafları da sigortacıya dü
şer. 

MADDE 1435. — Yükün bir kısmı yolda zıyaa uğradığı tak
dirde zıyaa uğrıyan yükün değeri bütün yükün yüzde kaçın
dan ibaretse sigorta değerinin o miktar yüzdesi zarar sayılır. 

MADDE 1436. — Mallar yolculuk sırasında bir kaza dola-
yısiyle satılırsa zarar; mallarm navlunu, Gümrük Resmi ve 
satış masrafları çıkarıldıktan sonra kalan safi bedeliyle bunla
rın sigorta değeri arasındaki farktan ibarettir. 

Sigortacının üstüne aldığı riziko ancak malların satılma-
siyle biter; sigortacı satış bedelinin tahsilinden de mesuldür. 

1393 - 1397 nci maddeler hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 1437. — Navlunun kısmen kaybı halinde zarar, ka
rarlaştırılmış navlunun ve eğer mukavele yoksa, mûtat navlu
nun kaybolan kısmından ibarettir. 

Navlun takselenmiş olup da taksenin 1350 nci maddenin 4 
ncü fıkrasına göre sigortacının tazmin edeceği bir zarar için 
esas tutulması lâzımgelirse zarar kararlaştırılan veya mûtat 
navlunun kaybolan yüzdesine kadar taksenin yüzdesinden iba
rettir. 

MADDE 1438. — Mallarm ulaşmasından beklenen komüs-
yondan veya umulan kârdan mahrum -kalma halinde tazmine 
esas tutulacak zarar; mallarm hasarlı olarak ulaşmaları halin
de 1434 ncü maddeye göre tesbit olunması lâzımgelen zarar bun
ların sigorta değerinin yüzde kaçını teşkil ediyorsa kâr veya 
komüsyon olarak sigorta edilmiş olan paranın aynı miktarda 
yüzdesinden ibarettir. 

Mallarm bir kısmının varma limanına ulaşmaması halinde 
zarar, malların varma limanına ulaşmıyan kısmı bütün malla
rm değerinin yüzde kaçını teşkil ediyorsa, kâr veya komüs
yon olarak sigorta edilmiş olan paranın aynı miktarda yüzde
sinden ibarettir. 

Umulan kârın sigortası halinde malların ulaşmamış olan 
kısmı bakımından 1419 ncu maddenin şartları mevcudolursa, 
zarardan bu maddede vazıh fazlanm indirilmesi lâzımdır, 

/ / - Yükte. 
1. Hasara uğra

mış mallar. 

2. Zıyaa uğramış 
mallar. 

3. Satılan 
mallar. 

III - Navlunda. 

IV - Umulan kâr 
veya komüsyonda. 
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V - Deme ödüncü MADDE 1439. — Deniz ödüncü veya avarya paralarında kıs-

veya avarya mi kayıp varsa zarar; deniz ödüncüne karşı rehnedilmiş veya 
paralarında. kendisi için avarya paraları avans olarak verilmiş veya sarf 

edilmiş şeyin sonraki kazalar neticesinde deniz ödüncü veya 
avarya paralarını kapatmaya artık kifayet etmemesi yüzünden 
ileri gelen açıktan ibarettir. 

VI - Tazminatın MADDE 1440. — Sigorta tam değer üzerinden yapılmışsa 
jümulü. sigortacı 1431 - 1439 ncu maddeler gereğince hesabedilen zararı 

tamamen ödemeye mecburdur; şu kadar ki, 1357 nci madde hük
mü mahfuzdur. Sigorta tam değer üzerinden yapılmamışsa, si
gortacı 1288 nci madde dairesinde bu zararı ancak kısmen öder. 

ALTINCI KISIM 
Zararın ödenmesi 

A) Sigortacının MADDE 1441. — Rizikonun gerçekleşmesi sebebiyle sigorta-
borçlannın muac- emin sigorta akdinden doğan borçları, 1377 nci madde hükmün-
celiyeti ve zararın ce rizikoyu ihbar mükellefiyetinin doğduğu tarihte muaccel 
tazmini şartlan, olur. Bununla beraber muacceliyetin, en geç, ikinci fıkrada gös-

I - Muacceliyet ve terilen vesikaların sigortacıya verilmesi tarihinde gerçekle-
zaran ispat şeceği akidle kabul olunabilir. 

külfeti. Sigortalı zararın tazminini istiyebilmek için sigortacıya za-
1. Umumi olarak, rarın hesabını gösteren bir liste vermeye ve kâfi vesikalarla 

aşağıdaki hususları ispat etmeye mecburdur : 
1. Menfaati; 
2. Sigorta edilen şeyin deniz rizikolarına mâruz kaldığım; 
3. İddianın dayandığı kazayı; 
4. Zararı ve şümulünü. 

2. Başkası hesa- MADDE 1442. — Başkası hesabına sigorta halinde sigor
t a sigorta tali yukarıki maddede yazılı olanlardan başka, sigorta et-

halinde. tirene mukavelenin akdi hususunda vekâlet verdiğini de is
pata mecburdur. Sigorta vekâlet olmaksızın yapılmışsa sigor
talı, sigortanın kendi menfaatine yapıldığına delâlet eden olay
ları ispat etmeye mecburdur. 

II - Vesikaların MADDE 1443. — Başka deliller bulmaktaki güçlük dolayı-
mahiyetleri. siyle ticari münasebetlerde kabul edilegelmekte olan vesika

lar ve hususiyle aşağıda yazılı olanlar umumiyetle ispata kâfi 
vesikalar sayılır : 

1. Menfaati ispat için : 
Geminin sigortasında, mülkiyeti tevsik eden senetler; 
Yükün sigortasında, sigortalının mallar üzerinde tasarruf

ta bulunabileceğini gösteren faturalar ve konişmentolar; 
Navlunun sigortasında, çarter partiler ve konişmentolar; 
2. Malların yüklendiğini ispat için konişmentolar; 
3. Kazayı ispat için 985 nci maddede yazılı deniz raporu ve 

• gemi jurnali, zabıt ve müsadere hallerinde zabıt ve müsadere 
mahkemesinin kararı, gaiplik hallerinde geminin kalkma li-
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manından çıktığı zamana ve gaiplik müddeti içinde varma lima
nına ulaşmadığına dair güvenilebilir vesikalar; 

4. Zararın ve şümulünün ispatı için , zararın tesbit olun
duğu yerin kanun veya teamüllerine uygun muayene, değer 
biçme ve açık artırmaya dair vesikalarla bilir kişilerin keşif 
kâğıtları, yapılmış olan tamirlerin makbuzlu hesap puslaları ve 
verilmiş diğer paraların makbuzları (Bununla beraber 1431 ve 
1432 nci maddelerde yazılı geminin kısmi zarara uğraması ha
linde muayene ve değer biçme vesikalariyle keşif kâğıtları 
ancak aşınma, eskime, çürüme veya kurt yemesinden ileri ge
len zarar ayrıca tesbit edilmiş olmak ve aynı zamanda müm
kün olduğu derecede Hükümetçe resmen tâyin edilen yahut 
o yer mahkemesi veya Türkiye Cumhuriyeti konsolosu tarafın
dan ve bunlar yoksa yahut var da bunların iştiraklerine imkân 
bulunmamışsa, diğer resmî makam tarafından hususi surette 
nasbolunan bilir kişiler çağırılmış bulunmak şartiyle kifayet 
eder.). 

MADDE 1444. — Sigortalıyı 1441 nci maddede yazılı hallerin 
veya bu hallerden bir kısmının ispatından kurtaran mukavele 
muteberdir; şu kadar ki, sigortacının hilafını ispat hakkı mah
fuzdur. Malların sigortası halinde konişmentonun ibrazma lüzum 
olmadığına dair mukaveleye konulan kayıt ancak malların yük
lenmiş olduğunu ispat külfetinden kurtarır. 

MADDE 1445. — Başkası hesabına yapılan sigortada sigor
ta mukavelesinden doğan haklar sigortalıya aittir. Bununla be
raber poliçenin verilmesini, ancak sigorta ettiren istiyebilir. 

Sigortalı, sigorta ettirenin muvafakati olmaksızın ancak po
liçe elinde bulunduğu takdirde hakları üzerinde tasarruf ede
bileceği gibi bu hakları mahkemede iddia edebilir. 

MADDE 1446. — Sigorta ettiren sigorta mukavelesinden si
gortalı lehine doğan haklar üzerinde kendi namına tasarruf ede
bilir. 

Sigorta ettiren sigortalının muvafakati olmaksızın, ödene
cek paraları almaya ve sigortalının haklarını devretmeye an
cak poliçe elinde bulunduğu takdirde salahiyetlidir. 

Sigortacı, ancak sigorta ettiren, sigortalının sigortaya mu
vafakat ettiğini kendisine ispat etmek şartiyle, sigorta ettire
ne ödemede bulunmaya mecburdur. 

MADDE 1447. — Sigorta ettiren, sigorta ettirilmiş olan ko
nudan dolayı sigortalıya karşı haiz olduğu alacaklar ödenme
dikçe, poliçeyi sigortalıya veya onun alacaklılarına yahut iflâs 
masasına teslime mecbur değildir. Bu alacakları için sigorta 
ettiren zarar halinde sigorta tazminatı üzerinde, sigorta para
ları ödendikten sonra da onlar üzerinde, sigortalı ve onun ala
caklılarına karşı rüçhan hakkını haizdir. 

MADDE 1448. — Sigortacı, poliçe sigorta ettirenin elinde 3. Sigortacının s%-
bulunduğu müddetçe sigortalıya veya sigortalının alacaklıla- 9<>rta ettirene kar-
rına yahut iflâs masasına ödemede bulunmak veya onlarla mu- l« mesuliyeti, 

III - İspat külfe
tinden muaflık 

kaydı. 

B) Başkası he
sabına sigortada. 
I - Sigortalının 

hakları. 

II-Sigorta etti
renin hakları. 
1. Tasarruf 

salâhiyeti. 

2. Hapis, rüçhan 
hakkı. 
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/ / / - Takas. 

IV - Tazminat ala
cağının devri. 

V - Avans vermek 
mükellefiyeti. 

1. Umumi olarak. 

2. Hususi olarak. 

kavele yapmak suretiyle sigorta ettirenin 1447 nci maddede 
yazılı hakkını ihlâl ederse, sigorta ettirene karşı mesul olur. 

Sigortacının poliçe üzerinde hakkı olan üçüncü şahsa karşı, 
bu hakka dair mukaveleler yapmak yahut poliçeyi geri alma
dan veya üzerine lâzımgelen şerhi yapmadan sigorta paraları 
ödemek suretiyle ne dereceye kadar mesul olacağı Borçlar Ka
nunu hükümlerine göre tâyin olunur. 

MADDE 1449. — Sigortacı, sigorta ettirene karşı mevcudo-
lan alacağını, bu alacak sigortalı için yapılan sigortadan doğ
mak şartiyle, sigortalının tazminat alacağı ile takas edebilir. 

MADDE 1450. — Sigortalı, vukubulmuş ve ileride vukubu
lacak kazalardan doğmuş ve ileride vukubulacak kazalardan 
doğacak olan tazminat alacaklarını üçüncü bir şahsa devrede
bilir. Poliçe emre yazılı ise başkası hesabına sigorta halinde 
ilk devrin muteber olması için sigorta ettirenin cirosu kâfidir. 

MADDE 1451. — Kazanın bildirilmesinden itibaren iki ay 
geçtikten sonra 1441 nci maddede yazılı zararın hesap listesi 
sigortalının kusuru olmaksızın ibraz olunmamış ve fakat tak
ribi bir keşifle sigortacıya düşen en az para tesbit edilmiş olur
sa, sigortacı bu parayı kendi borcundan indirerek muvakkat 
olarak ödemekle mükelleftir. Ödeme müddeti zarar hesabının 
sigortacıya tebliğinden itibaren işlemeye başlıyacaksa bu hal
de müddet sigortacıya muvakkat keşfin haber verildiği andan 
itibaren hesabolunur. 

MADDE 1452. — Sigortacı: 
1. Avarya hallerinde sigorta ettirilmiş şeyin kurtarılması, 

korunması veya tamiri için lüzumlu masraflara mütaallik ola
rak ilerde tesbit edilecek borcuna mahsuben kendisine düşen 
paranın üçte ikisini; 

2. Geminin veya malların zaptı halinde itiraz masrafların
dan kendisine düşen paraların tamamını; 
ihtiyaç hâsıl olur olmaz, avans olarak vermekle mükelleftir. 

A) Ristomo. • 
I - Ristomo hakkı. 

YEDİNCİ KISIM 
Çeşitli hükümler 

MADDE 1453. — Sigortalı, sigortanın taallûk ettiği teşeb
büsten tamamen veya kısmen vazgeçer yahut kendi yüzünden 
olmamak şartiyle sigorta edilen şeyin tamamı veya bir kısmı 
sigortacının üstüne aldığı rizikoya mâruz bıraktırılmazsa, pri
min tamamı veya bir kısmı, sigortacıya aidolan bir ristomo 
hakkı mahfuz kalmak üzere geri istenebilir yahut alıkonula-
bilir. 

Ristomo hakkı, başka bir para kararlaştırılmış değilse ya
hut sigortanın yapıldığı yerde bu hususta teamül yoksa, sigorta 
bedelinin tamamının yahut mütenasip bir kısmının yüzde ya
rımından ve fakat prim sigorta bedelinin % 1 inden az olursa 
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primin tamamının veya mütenasip kısmının 
rettir. 

yarısından iba-

MADDE 1454. — Sigorta, 1339 ncu maddede yazılı menfaa
tin yokluğundan yahut 1345 nci madde gereğince aşkın sigor
tadan dolayı hükümsüz olup da sigorta ettiren mukavelenin ya
pıldığı sırada ve başkası hesabına sigorta halinde de sigortalı 
vekâlet verildiği sırada hüsnüniyet sahibi idiyse prim keza-
lik 1453 ncü maddede gösterilen ristorno hakkı mahfuz kalmak 
üzere geri istenebilir veya alıkonulabilir. 

MADDE 1455. — İhbar mükellefiyetinin yerine getirilme
mesinden veya diğer bir sebepten dolayı sigorta akdinin sigor
tacı için hükümsüz olması, bu hükümsüzlüğe rağmen sigortacı 
primin tamamını isteme salâhiyetini haiz olsa bile, 1453 ve 1454 
ncü maddelerin tatbikine engel olmaz. 

II - Primin indi
rilmesi. 

III - Mukavelenin 
sigortacı için hü
kümsüz kalması 

halinde. 

MADDE 1456. — Sigortacı için riziko 
bir ristorno yapılamaz. 

başlamış bulunursa IV - Rizikonun baş
lamış olması 

halinde. 

aczi. 
MADDE 1457. — Sigortacı acze düşmüşse, sigortalı dilerse B) Sigortacının 

mukaveleden cayarak bütün primi geri ister veya akkor, diler
se masrafı sigortacıya aidolmak üzere yeni bir sigorta mukave
lesi yapar; şu kadar ki, sigortalı mukaveleden caymadan veya 
yeni sigorta mukavelesi yapmadan önce sigortacının mükelle
fiyetleri için kâfi teminat gösterilirse, böyle bir hakkı kalmaz. 

C) Sigorta edi
len şeyin temliki. 
I - Tlmumi olarak. 

MADDE 1458. — Sigorta edilen şey sigortalı tarafından 
başkasına temlik olunursa iktisabeden kimse, mülkiyeti de
vam ettikçe sigortalının sigorta münasebetinden doğan hak ve 
borçlarını üzerine almış sayılır. Prim borcundan, temlik eden 
ile iktisabeden müteselsilen mesuldürler. 

Sigortacı temliki, sigorta münasebetinden kendisine karşı 
doğan alacaklar bakımından, ancak bunu haber aldığı andan 
itibaren kabule mecburdur. Borçlar Kanununun 165 ve 167 ncı 
maddeleri hükümleri burada da tatbik olunur. 

Sigortacı, temlikin yapılmamış olması halinde çıkmıyacak 
olan rizikolardan mesul olmaz. 

İktisabeden bir ihbar müddeti gözetmeksizin sigorta muka
velesini feshedebilir. Feshi ihbar hakkı iktisabettikten sonra 
bir ay içinde kullanılmazsa düşer, şu kadar ki, iktisabedenin 
sigortadan haberi olmadığı takdirde, feshi ihbar hakkı sigor
tayı haber aldığı andan itibaren bir ay geçinceye kadar baki 
kalır. İktisabeden feshi ihbar ederse, primden mesul olmaz. 

Sigorta olunan şeyin cebrî satışı halinde de yukardaki fık
raların hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 1459. — Yukarıki madde hükümleri bir gemi payı- II - Geminin veya 
nın sigortası halinde de tatbik olunur. 

Gemi sigorta edilmişse bu hükümler ancak gemi bir yolcu
luk sırasında temlik edildiği takdirde tatbik olunur. Yolculu
ğun başlangıcı ve sonu 1382 nci maddeye göre tâyin olunur. 

payının temliki 
halinde. 
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Gemi muayyen bir müddet veya birden fazla yolculuk için si
gorta edilmiş ise, geminin yolculuklardan biri sırasında temli
ki halinde sigorta ancak geminin en yakın varma limanında 
boşaltılmasına kadar uzar. 

A) Şirket dâva
larında muhakeme 

usulü. 

B) Kanuni ve ni
zami faiz sözleri
nin mânası ve fai
ze ait tamamlayıcı 

hükümler. 

C) Ticari mua
mele, mevaddı ti
cariye, ticari mu
kavele sözlerinin 

mânası. 

D) Küçük tacir, 
esnaf sözlerinin 
mânası ve esnaf 
tarifine ait karar

nameler. * 

E) Mukavele sö
zünün mânası. 

Son hükümler 
MADDE 1460. — Ticaret şirketlerinde ortakların şirketle 

veya birbirleriyle olan münasebetlerinden doğan dâvalarda ve 
şirketlerin idare meclisi azaları, müdürleri veya murakıpleri-
ne karşı bu kanunun meriyetinden sonra açılacak mesuliyet 
dâvalarmda basit muhakeme usulü tatbik olunur. 

MADDE 1461. — Bu kanunda ve diğer ticari hükümlerde 
geçen (kanuni faiz) veya (nizami faiz) tâbirleri, temerrüt du
rumu meveudolduğu takdirde 9 ncu maddenin ikinci fıkrasın
da, diğer hallerde ise birinci fıkrasında tanzim olunan faiz mâ
nasına gelir. 

9 ncu maddenin ikinci fıkrasındaki miktardan fazla temer
rüt faizi ödenmesini derpiş eden mukaveleler, 8 nci madde hü
kümlerine tâbi olduğu gibi Ödeme yerinde banka iskontosu 
yüzde ondan ziyade olduğu takdirde temerrüt faizi iskonto mik
tarına göre de istenebilir. 

Borçlar Kanununun 103 ncü maddesinin ikinci fıkrası hük
münün ticari temerrüt faizlerine tatbikinde yüzde beş yerine 
yüzde on miktarı esas tutulur. 

MADDE 1462. — Bu kanundan gayrı olan ticari hükümler
de geçen ticari muamele, mevaddı ticariye, ticari mukavele 
sözleri, bu kanunun 3 ncü maddesindeki ticari işleri anlatır. 

MADDE 1463. — Bu kanundan gayrı olan ticari hükümler
de geçen (küçük tacir) veya (esnaf) sözü, bu kanunun 17 nci 
maddesinde tarif edilen esnafı anlatır. 5373 sayılı Esnaf der
nekleri ve esnaf dernekleri birlikleri hakkmdaki Kanun hüküm
leri ile küçük tacir veya esnafm tarifine ait diğer hususi hü
kümler mahfuzdur. 

Yıllık gayrisâfi geliri kararnamede gösterilecek miktardan 
aşağı olan sanat ve ticaret erbabının, iktisadi faaliyeti nakdî 
sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan ve kazancı 
ancak geçimini sağlamıya yetecek derecede az olan sanat ve ti
caret erbabı sayılması için kararnameler çıkarmaya icra Ve
killeri Heyeti salahiyetlidir. Böyle kararnamelerin çıkarılması 
halinde onlarda gösterilen miktardan aşağı gayrisâfi geliri 
bulunan sanat ve ticaret erbabından başka hiç kimse kanunun 
17 nci maddesinde tarif edilen esnaftan sayılamaz. 

MADDE 1464. — Gerek bu kanunda, gerekse diğer kanun
lardaki (mukavele) ve (akit) sözleri aynı mânaya gelir. 
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MADDE 1465. — Bir tacir işletmesinin mahiyet ve önemi

nin gerektirdiği bütün defterleri tutmamış olduğu takdirde, 
66 ncı maddenin 1 ilâ 3 numaralı bendinde yazılı defterleri tut
muş olsa bile, fiilen tutmuş olduğu defterlerin kayıtları, ancak 
aleyhine delil olabilir. 

MADDE 1466. — Ticari hükümlerle yasak edilmiş bulunan 
muamele veya şartlar, aksine hususi bir hüküm bulunmadıkça, 
bâtıldır; şu kadar ki, bir akit hükmünce yerine getirilmesi ge
reken edalar hakkında kanun veya salahiyetli makamların ka
bul etmiş olduğu en yüksek t haddi aşan mukaveleler, en yük
sek had üzerinden yapılmış sayılır ve bu hadden fazla olan eda
lar, hata ile yapılmış olmasa dahi geri alınır. Bu hallerde Borç
lar Kanununun 20 nci'maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi 
tatbik olunmaz. 

MADDE 1467. — Kaptan, gemi adamlarının ve gemide bu
lunan diğer şahısların disiplin âmiridir. Kaptan bu salâhiye
tinin kullanılmasını ancak güverte zabitlerinin başı olan kim
se ile çarkçıbaşıya kendi hizmet sahaları ile mahdudolmak üze
re bırakabilir. 

Kaptan, gemi hizmetlerinin gereği gibi görülmesi için veya 
gemide emniyet veya inzibatı temin maksadiyle disiplin salâhi
yetine dayanarak lüzumlu her türlü tedbire baş vurabilir; hu
susiyle halin icabına uygun olmak şartiyle gemi adamları ve 
gemide bulunan diğer şahıslar üzerinde cebir kullanmıya, ita
atsizlikte ısrar edenleri uygun bir yere kapatmaya veya gemi
den uzaklaştırmaya, üzerlerini ve eşyalarını aramaya, gemi 
adamlarının eşyalarını muhafaza altına alıp kendilerine ver
memeye, vazife görmemek maksadiyle gemiden kaçanları za
ruret halinde zorla gemiye getirtmeye salahiyetlidir. 

Kaptanın, disiplin salâhiyetine dayanarak vereceği emirle
rin yerine getirilmesinde veya alacağı tedbirlerde, zabıta ve ih
tiyaç halinde, askerî kuvvetler kendisine derhal yardım etmekle 
mükelleftir. 

Kaptan, yukarıki hükümler gereğince aldığı tedbirleri, im
kân bulur bulmaz sebepleriyle birlikte gemi jurnaline yazar. 

MADDE 1468. — Gemi adamları kaptan, gemi zabitleri ve 
diğer âmirleri tarafından verilen hizmet emirlerini hiçbir iti
raz ileri sürmeksizin derhal ve harfiyen yerine getirmek ve ge
mi hizmetlerini ilgilendiren bütün hususlar ve bu arada diğer 
gemi adamları hakkında bildiklerini doğru ve tam olarak bil
dirmek mecburiyetindedirler. 

MADDE 1469. — Aşağıda sayılan suçlardan birini işliyen 
gemi adamları, kaptan veya donatanın şikâyeti üzerine on beş 
günden bir yıla kadar hapse ve en az iki aylık ücretleri tutarm-
ca ağır para cezasına ve hapis müddeti kadar meslek ve sanatı 
ifadan memnuiyet cezasına mahkûm edilirler. Şu kadar ki, 
memnuiyet cezası iki aydan aşağı olamaz : 

F) Delil sayıla
cak defterler. 

G) Hukuki mua
melelerin yasak 
edilmesinin ve eda
larda en yüksek 
hadlerin aşılması

nın neticeleri. 

II) Kaptanla ge
mide bulunan kim
selerin münasebet

lerine ait çeşitli 
hükümler. 

I - Kaptanın di
siplin salâhiyeti. 

II - Gemi adam
larının itaat ve 
bilgi verme mec

buriyeti. 

III - Vazifenin 
yerine getirilme
mesinin cezası. 
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1. Gece nöbetlerini hiç veya gereği gibi tutmamak; 
2. Kaptan, gemi zabitleri veya diğer âmirlerin hizmet emir

lerini yerine getirmemek; 
3. îzin almadan gemiden çıkmak veya izin müddeti bitti

ği halde haklı bir mazeret olmaksızın gemiye dönmemek; 
4. Müsaade almadan gemiden şahsına veya başkalarına ait 

eşyayı çıkarmak veyahut gemiye gizlice yük, eşya veya insan 
sokmak; 

5. Hizmet sırasında sarhoş bulunmak; 
6. Kumanyayı israf etmek veya salâhiyeti olmadan satmak 

veya saklamak veyahut yok etmek; • 
7. Hizmetten kaçınmak maksadiyle saklanmak; 
8. Gemide emniyet veya inzibatın temini, itaatsizliklerin 

önlenmesi veya bastırılması için istekte bulunmalarına rağmen 
kaptana, gemi zabitlerine veya diğer âmirlerine yardımda bu
lunmamak; 

9. Gemi aksamını, aletleri veya cihazları istiyerek hasara 
uğratmak veya geminin makine ve bilcümle alet veya cihaz
larının normal surette işlemelerini bozacak veya aksatacak ça
relere başvurmak; 

10. Kaptan veya diğer gemi adamlarını vazife görmemeye 
teşvik etmek veya onların vazife görmelerine tehdit, menfaat 
va'di veya diğer her hangi bir suretle engel olmak; 

11. Gemi hizmetlerinin esaslı şekilde aksaması neticesini 
doğurmuş olan ve yapmaması gereken ve yukarıki bentler şü
mulüne girmiyen bir hareketi bilerek yapmak veya ihmal edil
mesi aynı mahiyette bulunan ve yapması gereken bir hareket
ten bilerek kaçınmak. 

Birden fazla gemi adamının anlaşarak aynı fiili işlemeleri 
halinde ceza yarısı kadar artırılır. 

Şikâyette bulunan, şikâyetini hüküm kesinleşinceye kadar 
her zaman geri alabilir. 

IV - Disiplin sa- MADDE 1470. — Bir gemi adamına veya gemideki diğer 
lâhiyetinin kötü- bir kimseye karşı disiplin salâhiyetini kötüye kullanan kap-
ye kullanılmasının tan veya gemi zabitleri, şikâyet üzerine on beş günden bir se
ve kaptanın vazi- neye kadar hapis ve en az iki aylığı tutarında ağır para ceza-
fesini yapmaması- siyle cezalandırılırlar. 

mn cezalan. Gemi hizmetlerinin esaslı bir şekilde aksaması neticesini 
meydana getirebilecek mahiyette bulunan ve yapmaması gere
ken bir hareketi bilerek yapan veya ihmal edilmesi aynı mahi
yette bulunan ve yapması gereken bir hareketten bilerek kaçı
nan veya yukarıki maddede yazılı suçların işlenmesine göz yu
man veyahut bunlara iştirak eden kaptan donatanın şikâyeti 
üzerine yukarıki maddedeki cezaya mahkûm edilir. 

Şikâyet, hüküm kesinleşmesine kadar geri alınabilir. 
V - Suçların yurt MADDE 1471. — Yukarıki maddelerde yazılı suçların yurt 
dışında işlenmesi, dışında işlenmeleri halinde dahi bu hükümler tatbik olunur; şu 

, kadar ki, cezalar yarısı kadar artırılır. 
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MADDE 1472. — Gemi yabancı bir memlekette veya deniz- VI - Suç işlenme

de bulunduğu sırada gemi adamlarından veya gemideki diğer si halinde kapta-
kimselerden birisinin her hangi bir suç işlemesi halinde kap- nm ve gemide, bü
tanın seçeceği gemi zabitleri ve diğer itimada değer kimselerle tumanların vazife-
suçun ispatına yarıyacak bütün delilleri doğru ve tam olarak teri. 
tesbit etmeye, toplamaya, delillerin zıyaa uğramaması için 
mümkün olan bütün tedbirleri almaya ve hususiyle şahıslar 
üzerinde veya eşyalarında gerekli aramaları yapmaya, gerekli 
kimseleri dinleyip sözlerini zapta geçirmeye, suç yerinin du
rumunu tesbit etmeye, suç vasıtalarını saklamaya mecburdur. 

Kaçması veya delilleri yoketmesi veya delillerin gereği gi
bi toplanmasına engel olması tehlikesi mevcudolduğu takdirde 
kaptan maznunu tevkif edebilir. 

Kaptanın bu madde hükmünce yapması gerekli olan tahki
kat işlerinde gerek gemi zabitleri ve diğer itimada değer kim
seler, gerekse gemide bulunan foütün diğer şahıslar kaptanın 
emirlerini yerine getirmeye, sorduklarına doğru ve tam olarak 
cevap vermeye mecburdurlar. Bu mecburiyeti yerine getirmi-
yen gemi adamları 1469 ncu maddede gösterilen cezalar ile, diğer 
kimseler ise 100 liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza
sına mahkûm edilir. 

Bu maddede gösterilen suçları işliy enler re'sen takibolunur. 
1469 ilâ 1471 nci maddelerde veya bu maddede yazılı fiilleri 

işliyenlerin daha ağır cezalara mahkûm edilmesini derpiş eden 
hükümler mahfuzdur. 

MADDE 1473. — 2 9 . V . 1926 gün ve 865 sayılı Ticaret Ka- 1) Kaldırılan 
nunu, 29. V . 1926 gün ve 866 sayılı Ticaret Kanununun sureti hükümler. 
tatbiki hakkında Kanun, 13. V . 1929 gün ve 1440 sayılı Tica
ret Kanunu (İkinci kitap - Deniz Ticaret Kanunu), Ticaret Ka
nununun 386 ncı maddesini değiştiren 12. X I . 1931 gün ve 1749 
sayılı Kanun ve Ticaret Kanununun bâzı maddelerini değişti
ren 1 7 . X I I . 1954 günlü ve 6442 sayılı Kanun ile 2 2 . I I I . 1303 
tarihli Murakabe Nizamnamesinin ticari işlere aidolan hüküm
leri ve hususi mahiyette olan kanun hükümleri mahfuz olmak 
kaydiyle diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri kaldı
rılmıştır. 

MADDE 1474. — If enar başlıkları da metne dâhil olan işbu J) Kanunun me-
kanun 1.1.1957 tarihinde meriyete girer; şu kadar ki, bu ka- riyete girmesi. 
nunun meriyet ve tatbik şekli hakkındaki kanun hükümleri 
mahfuzdur. 

MADDE 1475. — Bu kanunu tatbika icra Vekilleri Heyeti K) Kanunu icra 
memurdur. edecek makam. 



* 



S. SAYISI : 198 e ek 

Ticaret kanunu lâyihasının Adliye Encümenince hazırlanan metnindeki yanlışlıklar aşağıda 
gösterilen şekillerde düzeltilecektir : 

— 8 nci maddenin üçüncü fıkrasının 2 nci satırındaki (husüssi) kelimesi (hususi) olacaktır. 
— 25 nci maddenin 4 numaralı bendinin ikinci satırındaki (asasmdaki) kelimesi (arasındaki) 

olacaktır. 
— 26 nci maddenin 2 nci satırındaki (mahkmesi) kelimesi (mahkemesi) olacaktır. 
— 27 nci maddenin 4 ncü satırındaki (aitttir) kelimesi (aittir) olacaktır. 
— 57 nci maddenin 2 numaralı bendinin birinci satırındaki (ahlâkî) kelimesi (ahlâkı) şeklinde 

düzelecek. * 
— 58 nci maddenin 18 nci satırındaki (esnaf odaları) kelimeleri (esnaf dernekleri) şeklinde 

düzeltilecek. 
— 60 nci maddenin 17 nci satırındaki (naşir) kelimesi (naşir) olacaktır. 
— 66 nci maddenin 3 numaralı bendinin ikinci satırındaki (bunların yerine) kelimeleri çıkarı

larak yerlerine (işletmesinin mahiyet ve önemine göre) sözleri konulacaktır. 
— 68 nci maddenin 3 ncü fıkrasının 5 nci satırındaki (devdi) kelimesi (tevdi) olacaktır. 
— 79 ncu maddenin 2 nci satırındaki (diğar) kelimesi (diğer) olacaktır. 
— 142 nci maddenin 4 ncü satırındaki (kararlştırılmış olmdıkça) ibaresi (kararlaştırılmış olma

dıkça) olacaktır. 
— 195 nci maddenin 14 ncü satırındaki (ankak) kelimesi (ancak) olacaktır. 
— 210 ncu maddenin matlabmdaki (alacaklarının) kelimesi (alacaklılarının) olacaktır. 
— 219 ncu maddenin 4 ncü satırında (hâkem) kelimesi (hakem) şeklinde yazılacak. 
— 223 ncü maddenin 5 nci satırındaki (bil) kelimesi (bile) olacaktır. 
— 232 nci maddenin 2 nci satırındaki (tasfiyeye) kelimesi yerine (feshe) kelimesi konulacak. 
— 356 nci madde matlabmdaki (şikâyâetleri) kelimesi (şikâyetleri) olacaktır. 
— 360 nci maddenin matlabmdaki (azlık) kelimesi (âzalık) olacak. 
— 362 nci maddenin 7 nci satırındaki (müdetle) kelimesi (müddetle) olacaktır. 
— 366 nci maddenin 5 nci satırındaki (mukarrar) kelimesi (mukarrer) olacaktır. 
— 381 nci maddenin 16 nci satırındaki (keyfyetiyle) kelimesi (keyfiyetiyle) olacaktır. 
— 385 nci maddenin matlabmdaki (müktesep) kelimesi (Müktesep) olacaktır. 
— 414 ncü maddenin 2 nci satırındaki (mümükn) kelimesi (mümkün) olacaktır. 
— 417 nci maddenin 2 nci satırındaki (adresiyleriyle) kelimesi (adresleriyle\ olacaktır. 
— 425 nci maddenin 13 ncü satırındaki (tahvllerin) kelimesi (tahvillerin) olacaktır. 
— 450 nci maddenin üçüncü satırında (238 ve) tâbiri silinecek. 
— 475 nci maddenin 1 nci satırındaki (Komandit) kelimesi (Komandit) olacaktır. 
— 485 nci maddenin 4 ncü satırındaki (sermayeli) kelimesi (sermayeli) olacaktır. 
— 690 nci maddenin üçüncü satırındaki 620 rakamiyle 624 rakamı arasındaki (nokta) yerine 

( - ) konulacak, keza dördüncü satırındaki £25 rakamiyle 639 rakamı arasındaki (nokta) yerine 
( - ) konulacak. 

— 695 nci maddenin 11 nci satırındaki (güsterilen) kelimesi (gösterilen) olacaktır. 
— 724 ncü madde şu şekilde olacaktır : 
(Sahte veya tahrif edilmiş bir çeki ödemiş olmasından doğan zarar muhataba aidolur; meğer ki, 

senette kesideci olarak gösterilen kimseye kendisine bırakılan çek defterini iyi saklamamış olması 
gibi bir kusurun isnadı mümkün olsun.) 
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— 951 nci maddenin son fıkrasının ikinci satırındaki (ortaklığına) kelimesi yerine (iştirakine) 
kelimesi yazılacak. 

Bundan başka, Adliye Encümeni mazbatasının : 366 ncı sayfasının ikinci sütununun 4 ncü satı
rındaki (olanların) kelimesi (olanlarına) şeklinde düzeltilecek. 

Keza — 376 ncı sayfadaki 271 nci maddenin ikinci satırı başındaki (tarifelerden) kelimesi (ta
riflerden) şeklinde düzeltilecek. 

Keza — 386 ncı sayfanın ikinci sütununun birinci satırındaki (şekliyle) kelimesi (şekille) ola
cak. 

Keza — 412 nci sayfanın ikinci sütunundaki madde 1180 in onuncu satırının sonundaki (kıs
mın) kelimesi (kısım) şeklinde düzelecek ve keza aynı maddenin 20 nci satırındaki (kaidesinden) 
kelimesi (kaidesinde) şeklinde düzeltilecektir. 



s. SAYISI: 198 e ikinci ek 

Ticaret kanunu lâyihasının Adliye Encümenince hazırlanan metnindeki yanlışlıklar aşağıda gös
terilen şekillerde düzeltilecektir : 

— 115 nci maddenin 2 nci satırındaki (bordro ve yevmiye defterlerine ait) ibaresi çıkarılacaktır. 
— 132 nci maddenin üçüncü fıkrasının 2 nci satırındaki (olacakları) kelimesi (alacakları) ola

caktır. 
— 178 nci maddenin 7 nci satırındaki (hükmüm) kelimesi (hüküm) olacaktır. 
— 198 nci maddenin ikinci fıkrasının 2 nci satırındaki (kabullenmesi) kelimesi (kullanması) ola

caktır. 
— 387 nci madde şu şekilde olacaktır: 
(Esas mukavelenin değiştirilmesi için yapılan toplantıda, esas mukavelede aksine hüküm olsa 

dahi, her hisse senedi ancak bir rey hakkı verir.) 
— 626 nci maddenin 12 nci satırındaki (çkilmesi) kelimesi (çekilmesi) olacaktır. 
— 628 nci maddenin 9 ncu satırındaki (akim) kelimesi (akim) olacaktır. 
— 636 nci maddenin 3 ncü satırındaki (sıftiyle) kelimesi (sıfatiyle) olacaktır. 
— 641 nci maddenin 7 nci satırındaki (ücreini) kelimesi (ücretini) olacaktır. 
— 642 nci maddenin 6 nci satırındaki (etmzse) kelimesi (etmezse) olacaktır. 
— 678 nci maddenin başlığındaki (ihtlâfı) kelimesi (ihtilâfı) olacaktır. 
— 685 nci maddenin 1 nci satırındaki (ikametgahlı) kelimesi (ikametgâhlı) olacaktır. 
— 717 nci maddenin 3 ncü satırı sonundaki (ödenmesini) kelimesi (ödenmesini) olacaktır. 
— 722 nci maddenin matlabmdaki (şümulü) kelimesi (şümulü) olacaktır. 
— 149 ncu sayfanın 1 nci satırındaki (6085 ayılı) ibaresi (6085 sayılı) olacaktır. 
— 892 nci maddenin 1 nci satırındaki (cebri) kelimesi (cebri) olacaktır. 
— 1064 ncü maddenin matlabmdaki (konşimento) kelimesi (konişmento) olacaktır. 
— 234 ncü sayfanın 6 nci satırındaki (oln) kelimesi (olan) olacaktır. 
— 1199 ncu maddenin (D) fıkrasının 7 nci satırı başındaki (cuna) kelimesi (çuna) olacaktır. 
— 1263 ncü maddenin ikinci fıkrasının 2 nci satırındaki (hernev'i) ibaresi (her nevi) olacaktır. 
— 1291 nci maddenin üçüncü fıkrasının 2 nci satırındaki (sgortacı) kelimesi (sigortacı) ve 

aynı satırdaki (değşikliği) kelimesi de (değişikliği) olacaktır. 
— 1297 nci maddenin ikinci fıkrasının 3 ncü satırındaki (tekadüm) kelimesi (takaddüm) ola

caktır. 
— 1421 nci maddenin 2 numaralı bendinin 3 ncü satırı sonundaki (burundardan) kelimesi (bu

runlardan) olacaktır. 
— 1473 ncü maddenin 5 nci satırındaki (12 .XI. 1931) tarihi (12.11.1931) olacak ve yine 

aynı maddenin 8 nci satırındaki (Murakabe) kelimesi (Murabaha) olacaktır. 

Devre : X 
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S. SAYISI : 199 
• Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli 

hakkında kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 
d / 1 5 1 ) 

T. C. 
Başbakanlık 2 . VII . 1952 

Muamelât Umum Müdürlüğü • 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/1886, 6/1873 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekli hakkında Adalet Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 3 . V I . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEEEKÇB 

Yeni Türk Ticaret Kanununun uygulanmasını kolaylaştırmak ve kanun yürürlüğe girmeden 
önce yapılan muamelelerin ve meydana gelmiş olan müesseselerin hukuki durumunu açık hü
kümlere bağlamak maksadiyle hazırlanmış olan işbu kanun iki-bölümden ibarettir. 

I - îlk bölümün ihtiva ettiği intikal hükümleri Medeni Kanunun sureti meriyet ve şekli tat
biki hakkında kanundaki esaslara uygun olarak tanzim edilmiştir. Kanunun makabline şâmil ol
maması esası kabul edilmekle beraber bu esasın bâzı istisnaları teklif edilmiştir. Bu istisnalar bil
hassa âmme menfaati mülâhazasiyle münasip görülmüştür. 

• I I - Kanunun ikinci bölümü Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesi yüzünden kaldırıl
ması veya değiştirilmesi lâzımgelen diğer kanunların hükümlerini ihtiva etmektedir. 

1. Kaldırılması teklif edilen Borçlar Kanununun maddelerine tekabül eden hükümler yeni 
Ticaret Kanununda mevcuttur. Borçlar Kanununun 179 ve 180 nci maddelerinin tercümesi düzel
tilerek yeni Ticaret Kanununun esaslarına uygun bir şekilde kaleme alınmıştır. (Ticaret Kanunu
na mütaallik gerekçe $ 16 B e ) . 

Kaldırılmış olan Ticaret Kanununun 845 nci maddesi ipka edilmiş olan Borçlar Kanununun 
416 ncı maddesine nazaran daha geniş olduğundan Borçlar Kanununun 416 ncı maddesi dışında 
kalan haller hakkında yeni 430 neu madde teklif edilmiştir. (Madde 40, No. 1) 

Komisyon sözleşmesinde vekâlet hükümleri de tatbik olunduğundan vekâlet veren kimsenin 
(âmir) olarak değil (müvekkil) olarak adlandırılması iktiza eder. (Madde 40, No. 2) 

453 ncü maddeye eklenmiş olan yeni fıkra, kaldırılmış olan Ticaret Kanununun 100 ncü mad
desinin yerine geçmiştir. (Madde 40, No. 3) 

2. İcra ve İflâs Kanununun bâzı maddelerinin teklif edilen şekilde değiştirilmesine sebep, ge
mi üzerindeki akdî rehin haklarına ipotek mahiyetinin verilmiş olmasıdır. Diğer değişiklikler 
yalnız eski terimlerin yerlerine yenilerinin konmasından ibarettir. (Madde 41, No. 1-12, 16, 18, 21) 

Ticari rehin hakkındaki özel kaideler kaldırıldıktan sonra 27 . V . 1933 gün ve 2228 sayılı Kanun
la 45 nci maddeye eklenmiş olan son fıkranın hikmeti vücudu kalmamıştır. 

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki malları iflâsa tâbi olduğun-
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dan yetkili mahkemenin gösterilmesi faydalı görülmüştür. (Madde 41 No. 13) 

Kooperatifler, kanunlarına bakılmaksızın ticaret ortaklığı mahiyetini haiz olduğu ve limitet or
taklıkların da yalnız esas sermayeleriyle mesul oldukları için kanunun 179 ve 200 ncü maddelerinin 
değiştirilmesi lâzımgelmiştir. (Madde 41, No. 15, 17) 

Kolektif ve komandit ortaklıklar mevzuatımıza göre tüzel kişiliğe sahibolduğundan 345 nci mad
denin son fıkrası kaldırılmıştır. 

İhtiyati haciz hakkındaki teklif edilen hüküm gemi alacağının hukuki mahiyetinden istihracedi-
len zaruri bir neticedir. (Madde 41, No. 20) 

Kambiyo senetleri hakkındaki takipte teminat, takibin konusunu teşkil edemediğinden buna dair 
hüküm kaldırılmıştır. (Madde 41, No. 14) 

Yeni Ticaret Kanununun 468 nci maddesiyle güdülen maksadı temin etmek üzere, anonim ve sair 
ticaret ortaklıkları tarafından müstahdem ve işçileri lehine ayrılmış olan yardım akçelerine mütaallik 
borçları ikinci sıraya dercetmek zaruri görülmüştür. (Madde 41, No. 19) 

3. Denizde Can ve Malkoruma hakkındaki Kanunun tadillerine gelince : 
Ticaret Kanununa mütaallik gerekçede ($ 37 1 I) gösterildiği gibi (denize elverişlilik) başka, (yo

la elverişlilik) başka bir şeydir. Bu tefrik adı geçen kanunda da fiilen yapılmış olduğu halde her 
nedense (denize elverişlilik belgesi) tâbiri değil, sehven (yola elverişlilik belgesi) 'tâbiri kullanılmış ki 
bu hata Ticaret Kanunu tasarısının 817 nci maddesine uygun olarak düzeltilmiştir. 

Deniz raporunun tesbit şekli Alman mehazına uygun ve maksada elverişli bir tarzda Ticaret Ka
nunu tasarısının 982 - 985 nci maddelerinde düzeltildikten sonra 4922 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin son cümlesinin kaldırılması ve aynı maddenin ilk cümlesiyle 27 nci maddenin yazılış şekli
nin yeni hükümlere göre değiştirilmesi lâzımgelmiştir. 

4. Ceza Kanununun 201 nci maddesinin birinci fıkrasının yeni şekli, maddenin mânasını tahrif 
eden bir tercüme hatasının düzeltilmesinden ibaredir. 

349 ncu maddenin 2 nci fıkrasına gelince : Bugünkü şekil kambiyo senetleriyle emtia senetlerinin 
tedavül emniyetini kâfi derecede temin edemediğinden fıkra, 1947 de Brüksel'de toplanmış olan Seki
zinci Ceza Hukuku Birleştirilmesi Milletlerarası Konferansında teklif edilen projeye uygun olarak 
değiştirilmiştir. 

5. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 11 nci maddesinin tadiline sebep; gemi ile yajpılmış olan 
ticaret işlerinde, geminin kayıtlı bulunduğu yerin değil, belki bağlama limanının merkez yerini teşkil 
etmesidir. 

( S. Sayısı : 199 ) 



~ 3 — 
HÜKÜMETİN TBKLÎFÎ 

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve 
uygulanma şekli hakkında kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

İntikal hükümleri 

A) Genel hükümler 
I) Kanunun makabline şâmil olmaması 

1 - Esası 
a) Hâdise ve muameleler 

MADDE 1. — Bu kanunda aksi hüküm bu
lunmadıkça: 

1. Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girme
den önceki hâdiselerden doğmuş olan hukuki 
neticeler bu hâdiselerin vukuları zamanında 
yürürlükte olan kaideler; 

2. Zikri geçen tarihten önce yapılmış olan 
muamelelerin hüküm ifade edip etmemeleri ve 
hukuki neticeleri bu tarihten sonra dahi vuku-
ları zamanında yürürlükte olan kaidelere; 

3. Zikri geçen tarihten sonra vukubulmuş 
olan hâdiseler ise yeni kaidelere; 

tâbidir. 

b) Sözleşmelerin şekli 

MADDE 2. — Türk Ticaret Kanunu yürür
lüğe girmeden önce yapılan bir sözleşme; şekli 
itibariyle yeni kaidelere uymasa dahi muteber 
kalır. 

c) Zamanaşımı 

MADDE 3. — Türk Ticaret Kanunu yürür
lüğe girmeden önce başlamış olan zamanaşımı 
ve hakkı düşürme süreleri eski kaidelere tâbi
dir. Şu kadar ki, yeni kaidelerin tâyin ettiği 
süreler eskilerinkinden dûn ise sürelerin cere
yanı ancak bu kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren başlar. Aynı ândan itibaren za
manaşımı ve hakkı düşürmenin diğer bütün 
hususları da yeni kaidelere tâbidir. 

2. İstisnaları 
a) Muhtevası kanunca tanzim edilmiş 

münasebetler 

MADDE 4. — Muhtevası tarafların arzu ve 

iradeleri nazara alınmaksızın kanunca tanzim 
edilen hukuki münasebetler yeni kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce vücut bulmuş olsa 
bile kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yeni 
kaidelere tâbidir. 

b) Yeni kaidelere göre talep haklarım doğu
ran hâdiseler 

MADDE 5. — Eski kanun yürürlükte iken 
vukubulmuş olup da Türk Ticaret Kanunu yü
rürlüğe girmeden önce hukukan himaye edil
miş bir talep hakkına vücut vermemiş olan hâ
diselerin hukuki neticeleri yürürlük tarihinden 
itibaren yeni kaidelere tâbidir. 

II - Atıflar 

MADDE 6. — işbu kanunla Türk Ticaret 
Kanununun yürürlüğe ıgirmeleriyle kaldırılmış 
veya değiştirilmiş sayılan maddelere diğer mev
zuat tarafımdan yapılmış olan atıflar zikri ge
çen maddelere tekabül eden kaidelere yapılmıç 
gibi telâkki olunur. 

III - Ticari dâvalar 

MADDE 7. — Türk Ticaret Kanununun ti
cari dâvalara mütaallik 4 ve 5 nci maddeleri 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra açılan 
dâvalarda uygulanır. Şu kadar ki : 

1. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce
ki muamele ve işlere mütaallik deliller ve bun-
larm ikamesi hakkında eski kaideler; 

2. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
açılmış olup da yürürlük zamanında kesin 
hükme bağlanmamış dâvalar hakkında ise tica
ret mahkemelerinin iş sahasına mütaallik 5 nci 
maddenin son fıkrası uygulanır. 

IV • Ticari rehnin paraya çevrilmesi 

MADDE 8. — Ticari rehnin paraya çevril
mesi hakkında Türk Ticaret Kanununun yürür
lüğe girmesinden önce vâki olan taleplere vuku-
ları zamanındaki kanunun hükümleri uygulanır. 
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B. Özel hükümler 
I - Tüzel kişilik 

MADDE 9. — Türk Ticaret Kanununa tâbi 
olan tüzel kişilerin haklardan istifade ehliyetle
rinin şümul ve derecesi, kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra yeni kaidelere göre tesbit olu
nur. 

/ / - Kanuni faiz 

MADDE 10. — Türk Ticaret Kanununun ti
cari işlerdeki kanuni faize anütaallik 9 ncu mad
desi, borcun oluş zamanına bakılmaksızın vâde 
bitimi veya ihtar günü kanunun yürürlüğe gir
mesinden sonra olan (borçlar hakkında uygula
nır. Şu kadar ki, verilen avans veya yapılan 
masraflar için kanuni faiz istenir veyahut söz
leşmede muayyen faiz miktarı tâyin edilmiyerek 
kanuni faizin verilmesi kararlaştırılmışa bu nevi 
borçların oluşları zamanındaki kanuni faize mü
taallik kaideler uygulanır. 

III.- Ticari satım 

MADDE 11. — Türk Ticaret Kanununun te
merrüt halinde bulunan alıcıya karşı caiz olan 
tedbirlere mütaallik 25 nci maddesinin 2 nci ben
di, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra mah
kemelerce verilecek satış izinleri hakkında uygu
lanır. 

IV - Hapis hakkı 

MADDE 12. — Türk Ticaret Kanununun ta
nıdığı hapis hakkı kanunun yürürlüğe girme
sinden önce alacaklının eline geçmiş olan mallar 
hakkında dahi cari olacağı gibi zikri geçen an
dan önce meydana gelmiş alacaklar için de uy
gulanabilir. 

V - Ticaret sicili 
1. Genel olur ak 

MADDE 13. — Eski kaidelere göre tutulan 
ticaret sicilleri yeni kanunun uygulanışı bakı
mından da ticaret sicili sayılır. Türk Ticaret 
Kanununun 28 nci maddesi saklıdır. 

Ticaret sicilindeki kayıtların ilânı hakkında, 
kaydına tâbi olan hususun vukubulduğu zaman
daki kaideler uygulanır. 
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2. Ticaret unvanı 
MADDE 14. — Türk Ticaret Kanunu gere

ğince bir ticaret unvanı seçerek işletmelerini ve 
varsa şubelerini ticaret siciline kaydettirmeye 
mecbur olup da kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce bu görevi: 

1. Eski kaidelere uygun bir surette tamam
lamış olanların hakları saklı kalmaktadır. Şu 
kadar ki, bunlar hakkında yeni kanunun 42 nci 
maddesinin 2 - 4 ncü fıkralariyle 45, 47 ve 50 nci 
maddeleri cari olacağı gibi kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra ticaret unvanına mütaallik 
ilâve, değişme ve devirler hakkıoıda yeni kaideler 
uygulanır. 

2. Hiç veya eski kaidelere uygun bir surette 
yapmamış olanlar kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren üç ay içinde kayıt muamelesini ye
ni kaideler uyarınca yapmaya mecburdurlar. Bu 
süre geçtikten sonra kanunun 35 ve 40 nci mad
deleri uygulanır. 

3. İsletme adı 

MADDE 15. — Türk Ticaret Kanununun 
yürürlüğe girmesi zamanında bir işletme adını 
kullanıp da bunu kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren üç ay içinde tescil ettirmezse kul
landığı işletme adı üzerindeki hakkını kaybede
ceği gibi hakkında kanunun 53 ve 54 ncü mad
deleri uygulanrı. 

4. Tüccar memuru ve tüccar mümessilleri 

MADDE 16 — Umumi vekâlete istinaden 
(tüccar memuru) veya (tüccar mümessili) sı-
fatiyle ticaret siciline kaydolunan kimseler 
(ticari mümessil) sayılır. 

Umumi vekâlete istinadetmeksizin (tüc
car memuru) veya (tüccar mümessili) sıfatiy
le ticaret siciline kaydolunan kimseler (tica
ri vekil) sayılır. Mezkûr kayıtlar Türk Ti
caret Kanununun yürürlüğe girmesinden üç ay 
sonra re'sen silinir. Meğer ki ilgili tacir mez
kûr kimseleri ticari mümessil olarak tâyin et
tiğini aynı süre içind'e ticaret sicili memurlu
ğuna gereği gibi bildirmiş ola. 

5. Kolektif ve komandit ortaklık 

MADDE 17 — Ortak olmamakla beraber 
kolektif ve komandit ortaklığı idare hak ve 
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görevini haiz olan kimse (ticari mümessili) sa
yılır. 

VI - Ticari defterler 

MADDE 18 — Türk Ticaret Kanununun ti
cari defterlere mütaallik bölümünden: 

1. 66, 67, 69, 70, 71, 76, ve 77 nci maddele
ri kanunun yürürlüğe girmesi gününde veya o 
günden sonra başlıyan iş yılı; 

2. 72, 75, 457 - 469, 489 ve 453 ncü madde
leri kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ya
pılacak envanter ve bilançolar; 

3. 78 nci maddesi kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra toplanan kurulları; 

4. 79 - 86 nci maddeleri kanunun yürürlü
ğe girmesinden önce açılmış olupta yürürlüğe 
girmesi zamanında kesin hükme bağlanmamış 
dâvalar; hakkında uygulanır. 

68 nci maddedeki saklama süresi hesabına 
kanunun yürürlüğe girmesinden önce geçen sü
re dâhil olur. 

VII - Anonim ortaklık 
* 1. Genel olarak 

MADDE 1,9. — Türk Ticaret Kanununun yü
rürlüğe girmesi zamanında ticaret sicilline kay
dedilmiş olan anonim ortaklıklar hakkında yeni 
kanunun 317 - 346, 360 - 363, (370, 374, 385 • 
398 nci maddeleriyle ana sözleşmelerinin hüküm
lerine aykırı olmıyan diğer maddeleri de uygu
lanır. 

Yeni kanunun denetçilerin haiz olmaları lâ-
zımgelen niteliklere mütaallik 347 nci maddesinin 
4 ncü fıkrası kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra seçilecek olan denetçiler hakkında uygu
lanır. , 

2. Ana sözleşmenin yeni kaidelere uydurulması 

MADDE 20. — Türk Ticaret Kanununun yü
rürlüğe girmesi zamanında ticaret siciline kay
dedilmiş olupta ana sözleşmeleri yeni kaidelere 
uymıyan anonim ortaklıklar zikri geçen andan 
itibaren bir yıl içinde ana sözleşmelerini yeni ka
idelere uydurmazlarsa işbu kanunun 23 ncü 
maddesi saklı kalmak üzere btı sürenin geçmesiy
le münfesih sayılır. 

Esas sermayesi yüz bin Türk lirasından aşa
ğı olan bir anonim ortaklık Türk Ticaret Kanu-
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nunun 563 ncü maddesi uyarınca bir limitet or
taklığa çevrilirse aynı kanunun 554 ncü mad
desi, ve eğer esas sermaye yüz bin liraya kadar 
çoğaltılırsa aynı kanunun 391 nci maddesi uy
gulanmaz. 

Bu maddedeki işlere mütaallik genel kurul 
kararları hakkında yeni kanunun 388 nci madde
sinin 4 ncü fıkrasının son cümlesiyle 5 ve 6 nci 
fıkraları uygulanır. Bakanlar Kurulunun müsaa
desi alınmıyacaktır. 

3. Müstahdem ve işçiler lehinde yardim akçesi 

MADDE 21. — Türk Ticaret Kanununun yü
rürlüğe girmesinden önce anonim ortaklığı müs
tahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve sa
ir yardım tesisatı kurulmuş ve idamesi maksa-
diyle akçe ayrılmış ise akçeye tahsis olunan mal
lar, zikri geçen andan itibaren bir yıl içinde, or
taklık mallarından ayrılacak ve bunlarla Mede
ni Kanun hükümleri gereğince bir tesis kurula
caktır. Türk Ticaret Kanununun 468 nci madde
sinin 3 ve 4 ncü fıkraları da uygulanır. 

4. Ortaklıkça iktisabedilmiş olan pay senetleria 

MADDE 22. — Türk Ticaret Kanununun yü
rürlüğe girmesi zamanında kendi paylarına ma
lik olan anonim ortaklık hakkında yeni kanu
nun 329 ncu maddesinin son fıkrası uygulanır. 

5. Pay senetlerinin itibari kıymeti 

MADDE 23. — Türk Ticaret Kanununun yü
rürlüğe girmesinden önce anonim ortaklıklar 
tarafından çıkarılmış olup da itibari kıymeti 
yüz Türk lirasından aşağı olan pay senetleri 
ileride de muteber olacağı gibi zikri geçen an
dan itibaren üç yıl içinde yapılacak olan esas 
sermayenin azaltılmasından dolayı pay senetle
rinin itibari kıymeti yüz Türk lirasından aşağı 
olabilir. 

Şu kadar ki, birinci fıkraya göre muteber 
sayılan pay senetlerinin en az yirmi lira veya 
yirmi liranın misli olması lâzımdır. 

VIII - Sermayesi paylara bölünmüş komandit 
ortaklık 

MADDE 24. — îşbu kanunun anonim ortak
lıklara mütaallik 19 - 23 ncü maddeleri Türk Ti
caret Kanununun 476 nci maddesinin çizdiği çer-
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çeve içinde sermayesi paylara bölünmüş kornan- | 
dit ortaklıklar hakkında da uygulanır. 

IX - Kooperatif ortakhk 

MADDE 25. — işbu kanunun anonim ortak
lıklara mütaallik 19 - 22 nci maddeleri Türk Ti
caret Kanununun 489 ncu maddesinin çizdiği 
çerçeve içinde kooperatif ortaklıklar hakkında 
da uygulanır. 

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girme
sinden itibaren üç ay içinde 492 nci maddesinin 
son fıkrasının birinci cümlesi uyarınca ortaklar 
listesinin ticaret siciline tevdii mecburidir. Ay-̂  
nı fıkranın son cümlesi bu liste hakkında uygu
lanmaz. 

X - Limitet ortakhk 

MADDE 26. — Türk Ticaret Kanununun yü
rürlüğe girmesi zamanında ticaret siciline kay
dedilmiş olup da, ortaklık sözleşmeleri yeni kai
delere uymıyan limitet ortaklıklar zikri geçen 
andan itibaren bir yıl içinde ortaklık sözleşme
lerini yeni kaidelere uydurmaya ve lazımsa esas I 
sermayelerini kanunun 507 nci maddesinde ya
zılı miktara kadar çoğaltmaya mecburdurlar. 
Aksi takdirde bu sürenin geçmesiyle münfesih 
sayılırlar. 

Bu süre içinde de yeni kaideler uygulanır. 
Meğer ki, ortaklık sözleşmesinin hükümlerine 
aykırı olsun. Şu kadar ki, ortaklık sözleşmesinin 
hükümlerine aykırı olsa dahi yeni kanunun 540 -
547 nci maddeleri kanunun yürürlüğe girmesin
den itibaren uygulanır. 

Eski sözleşmeyi yeni kaidelere uydurma işle
ri hakkında yeni kanunun 513 ncü maddesinin 
2 nci fıkrası uygulanmaz. 

XI - Kıymetli evrak 
1. Nama yazûı senetler I 

MADDE 27. — Türk Ticaret Kanununun yü
rürlüğe girmesinden önce nama yazılı senet ola- I 
rak tanzim edilen tasarruf cüzdanı; depo senet-
leri gibi evraka borçlu sarahaten, evrak ibraz I 
edilmeden veya iptal kararı alınmadan borcunu I 
yerine getirmiyeceğine dair bir ihtirazi kayıt 
koymamış olsa bile yeni kanunun 569 ncu mad
desi zikri geçen evrak hakkında da uygulanır. i 

M. Emnbiyo ««netleri 

MADDE 28. — Türk Ticaret Kanununun 
yürürlüğe girmesinden önce tanzim edilen kam
biyo senetleri bütün hususlar itibariyle eski ka
idelere tâbidir. Şu kadar ki, zikri geçen andan 
sonra çekilecek protestolar hakkında yeni kaide
ler uygulanır. 

3. Emtia senetleri 

MADDE 29. — Türk Ticaret Kanununun 
yürürlüğe girmesinden önce tanzim edilen ko-
nişanentü, makbuz senedi, varant, taşıma sene
di gibi emtiayı temsil eden senetler bütün husus
ları itibariyle eski kaidelere tâbidir. 

XII - Denig ticarşti 
1. Gemi sicüi 

a) Genel olarak 

MADDE 30. — Türk Ticaret Kanununun 
865 nci maddesi saklı kalmak şartiyle eski kai
delere göre tutulan gemi sicilleri yeni kanunun 
uygulanışı bakımından da gemi sicili sayılır. 

b) Âmme itimadı prensibi 

MADDE 31. — Türk Ticaret Kanununun 
yürürlüğe girmesi zamanında gemi sici'inin 
muhtevası gerçek hukuki duruma uymadığı tak
dirde sicil kaydına istinadeden kimse; hakkı tes
cil edilmemiş veya yanlış tescil edilmiş yahut hü-
jriimsüz bir takyit veya tahdidin tescili netice
sinde hakkına dokunulmuş bulunan kimseye kar
şı Türk Ticaret Kanununun 885 nci maddesi 
hükmünü dermeyan edebilir. Meğer ki, bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden itibaren cereyan et
meye başlıyan üç aylık süre içinde gemi sicili
nin kaydı tâdil edilmiş veyahut bir muhalefet 
şerhi verilmiş ola. 

, 2. Gemi 
a) Mülkiyeti tebeddülü 

MADDE 32. —Gemi mülkiyetine mütaallik 
bir tebeddül gemi siciline geçirilmek üzere Türk 
Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce 
sicil memurluğuna bildirilmiş ise değişikliklerin 
teseiîî hakkındaki eski hükümler uygulanır. 
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b) îktisabi zaman a§%rm 

MADDE 33. — Gemiler hakkındaki iktisabi 
zamanaşımı yürürlüğe girmesinden itibaren Türk 
Ticaret Kanununa tâbidir. Şu kadar ki eski ka
nun yürürlükte bulunduğu zaman, yeni kanun
da dahi muteber bîr zaman aşımı başlamış oldu
ğu takdirde yeni kanunun yürürlüğe girmesine 
kadar geçen süre yeni kanunun kabul ettiği za
man aşanı süresine mütenasiben mahsubedilir. 

c) Gemi refrni 

MADDE 34. — Türk Ticaret Kanununun yü
rürlüğe girmesi zamanında gemi sicilinde kayıtlı 
bulunan rehin hakkı o andan itibaren (gemi ipo
teği) sayılır. 

Zikri geçen zamanda bir gemi ipoteğine sa-
hibölan alacaklı, derece sırasına göre ön gelenin 
veya aynı derecede bulunan diğer bir gemi ipo
teğinin sükutu halinde bunun terkinini, Türk 
Ticaret Kanununun 932 nci maddesine göre ken
di lehinde bir şerh mevcutmuş gibi istemek hak
kını haizdir. 

Zikri geçen zamanda bir gemi payı üzerinde
ki rehin hakkı o andan itibaren bir hak üzerin
deki Tehin hakkı sayılarak hakkında Medeni "Ka
nunun 868 - 875 nci maddeleri uygtûanır. 

d) Cebri icra 

MADDE 35. — Türk Ticaret Kanununun 
yürürlüğe girmesinden önce bir genrinin cebrî 
satışına hükmedilmiş veya yapılmakta olan bir 
gemi haczedilmiş ise paraya çevrilme iıususunda 
eski hükümler uygulanır. 

3. Deniz raporu 

MADDE 36. — Türk Ticaret Kanununun de
niz Taporuna mütaallik 982 - 985 nci maddeleri 
kanunun yürürlüğe girmesinden önce vukubulan 
ve fakat o zaman rapora henüz bağlanmamış olan 
hâdiseler hakkında uygulanır. 

4. Dispeç 

MADDE 37. — Türk 'Ticaret Kanununun 
yürürlüğe girmesinden önce vukubulan hâdisele
re mütaallik dispeçler eski kaidelere tâbidir. Dis
peç ile ilgili olan taşıma sözleşmelerinden yalnız 
bîri, zikri geççn andan önce yapılmışsa bu andan 

sonra "vukubulan hâdiselere mütaallik dispeç da
hi eski kaidelere tâbidir. 

5. Tabyanın tazminat borcunun en yüksek 
haddi 

MADDE 38. — Para kıymetinin değişmesi 
halinde bıkanlar Kurulu, Türk Ticaret Kanu
nunca 1114 ncü maddesinde tesbit edilen tazsnV 
nat borcunun en yüksek haddini Hali» icabına 
uygun olarak yeniden tesbit etmeye yetkilidir. 

XIII - Sifföftatar 

MADDÎT39.— Türk Ticaret Kanununun yü
rürlüğe girmesi zamanmda mevcudolup da kanu
nun 1264 ncü maddesine aykırı sigorta sözleşme
leri, eski kaidelere göre muteber oldukları tak
dirde eskiden gibi hüküm ifade «der. Yenilenme
leri halinde yeni kaideler uygulanır. 

ÎKÎNCI BÖLÜM 

Diğer kanunların kaldırılmış veya değiştirilmiş 
olan hükümleri 

Birinci Kısım 

Böfçfor Xfrft»ft« 

MADDE 40. — Borçlar Kânununun 48 nei 
maddesiyle 103 ncü maddesinin son cümlesi ve 
431 - 448 nci maddeleriyle 473 ve 477 nci mad
delerinin 2 nci fıkraları kaldırılmış ve 179, 180, 
416, 430 ve 453 ncü maddeleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

1. 179, 180 ve 430 ncu maddelerin yeni şe
killeri : 

Bir mamelekim, veya bir işletmenin temi^Mkü 

Madde 179. — Bir mameleki veya bir ticari 
işletmeyi aktif ve pasifleriyle birlikte temellük 
eden kimse bunu alacaklılara ihbar veya gaze
telerde ilân ettiği tarihten itibaren onlara -kar
şı mamelekin veya işletmenin borçlarından me
sul olur, Şu kadar ki, iki yıl müddetle evvelki 
borçlu dahi yenisiyle birlikte müteselsilen me
sul kalır; bu müddet muaccel borçlar için'ihbar 
veya ilân tarihinden ve daha sonra muaccel ola
cak borçlar için de muacceliyet tarihinden iti
baren işlemeye başlar. 
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Borçların bu suretle naklinden doğan hü

kümler tek bir borcun nakli akdinden müte
vellit olan hükümlerin aynıdır. 

Bir ticari işletmenin diğeriyle birleşmesi ve 
şeklini değiştirmesi 

Madde 180. — Ticari bir işletme diğer bir iş
letme ile, aktif ve pasiflerin karşılıklı olarak te
mellükü suretiyle birleştirilirse, her iki işletme
nin alacaklıları bir mamelekin temellükünden 
doğan hakları haiz olup bütün alacaklarını yeni 
işletmeden istifa edebilirler. 

Evvelce gerçek veya tüzel bir kişiye aidolup 
da kolektif veya komandit ortaklık haline ko
nulan ticari bir işletmenin borçları hakkında 
da aynı hüküm tatbik olunur. 

Diğer komisyon işleri 

Madde 430. — Malzemesi iş sahibi tarafın
dan verilmek suretiyle imal edilecek menkul eş
ya hakkındaki komisyon işleri, eşya mislî şey
lerden olmasa da, alım ve satım komisyonu 
hükmündedir. 

Alım ve satım komisyonu sayılmıyan işleri 
ücret mukabilinde kendi namına ve müvekkili 
hesabına deruhde eden alım ve satım komisyon
cusu ile'komisyon işlerini kendisine sanat etme
yip bunları arızi olarak deruhde eden tacir hak
kında da bu babın hükümleri tatbik olunur. 

Taşıma işleri komisyonculuğu hakkındaki 
hususi hükümler mahfuzdur. 

2. 416 - 429 ncu maddelerdeki (âmir) ke
limesinin yerine (müvekkil) kelimesi geçmiş
tir. 

3. 453 ncü maddeye şu fıkra eklenmiştir : 
Mağaza içinde müşterilerin kolaylıkla göre

bilecekleri şekilde, aksi ilân edilmedikçe top
tan, yari toptan, veya perakende satış mağa
zası memur ve müstahdemleri o mağazanın mû
tat Satış muamelelerinin hepsini icra ve ifasına, 
bunların ifa edilmesi veya hiç, yahut gereği gi
bi ifa edilmediği hakkındaki beyanlarla mu
kavelelerin ifası için teslim edilen mallara dair 
ayıp ihbarlarını ve muamelelerle ilgili bütün 
ihtar, ihbar gibi hak koruyan beyanları mağaza 
sahibi namına kabule ve yapmaya salahiyetli 
sayılırlar. Şu kadar ki, kendilerine sarih mezu
niyet verilmedikçe mağaza dışında ve eğer ka

sa memuru varsa mağaza içinde de semeni ta
lep ve kabzedemezler. 

İkinci Kısım 

İcra ve İflâs Kanunu, 

MADDE 41. — İcra ve iflâs Kanununun 45 
ve 345 nci maddelerinin son fıkraları kaldırılmış 
ve 23, 26, 27, 28, 29, 31, 43, 45, 73, 94, 97, 136, 
144, 153, 154, 167, 168, 173, 176, 179, 190, 191, 
200, 206, 257 ve 288 nci maddeleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

1. 23 ncü maddenin yeni şekli şudur : 

Kanundaki ıstılahlar 

Madde 23. — Bu kanunun uygulanmasında : 
(ipotek) tâbiri ipotekleri, ipotekli borç senet

lerini, irat senetlerini, gemi ipoteklerini eski hu
kuk hükümlerine göre yapılmış gayrimenkul re
hinlerini, gayrimenkul mükellefiyetlerini, bâzı 
gayrimenkul üzerindeki hususi imtiyazları ve 
gayrimenkul teferruatı üzerine rehin muamele
lerini, 

(Menkul rehni) tâbiri teslimi meşrut rehinle
ri, hayvan rehinlerini, hapis hakkını, alacak ve 
sair hakların terhini, 

Sadece (rehin) tâbiri, (ipotek) ve (menkul 
rehni) tâbirlerine giren bütün menkul ve gay
rimenkul rehinlerini ihtiva eder. 

(Gayrimenkul) tâbiri gemi siciline kayıtlı 
olan gemilere de şâmildir. 

2. 26 nci maddedeki (gemi) tâbirinin yeri
ne (gemi siciline kayıtlı olan gemi) kelimeleri 
geçmiştir. 

3. 27 nci maddeye şu fıkra eklenmiştir : 
Gemi siciline kayıtlı olan gemi borçlunun ye

dinde bulunmazsa alacaklı borçlunun gemiyi iş
gal etmekte olan şahsa karşı sahibolduğu hakları 
haiz olur. Şu kadat ki gemi üçüncü bir şahıs ta
rafından dâvadan sonra ve hükümden önce gemi 
siciline geçirilmiş bir akde müsteniden işgal edil
mekte ise birinci fıkranın hükmü tatbik olunur. 

4. 28 nci maddenin yeni şekli şudur : 

Gayrimenkul dâvalarında hükümlerin tapu ve 
gemi sicili dairelerine tebliği 

' Madde 28. — Gayrimenkul dâvalarında da
vacının lehine hüküm sadır olduğu takdirde mah
keme davacının talebine hacet kalmaksızın hük-
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mün tefhimi ile birlikte hulâsasını tapu veya ge
mi sicili dairelerine bildirir. İlgili daire bu cihe
ti hükmolunan gayrimenkul veya geminin kaydı
na şerh verir. 

Gayrimenkul dâvası ileride davacının aleyhi
ne kesinleşirse mahkeme derhal bu hükmün hu
lâsasını da tapu veya gemi sicili dairesine bildi
rir. 

5. 29 neu maddenin yeni şekli şudur : 

Gayrimenkul hakkındaki hükümden sonra 
yedin tebeddülü 

Madde 29. — Hükmün tapu veya gemi sicili 
dairesine bildirilmesinden sonraki tebeddüllerin 
icra muamelelerine tesiri olmaz. Hükümde göste
rilen şey kimin yedinde ise ondan alınıp alacak
lıya teslim olunur. 

Şu kadar ki o yer veya gemide bulunan üçün
cü şahıs yedini veya mülkiyetini borçludan telâk
ki etmeyi doğrudan doğruya işgal ettiğine dair 
tapu veya gemi sicili kaydı gösterirse mahkeme
ye müracaatla dâva açması için kendisine yedi 
gün mühlet verilir. Bu müddet içinde dâva açı
lırsa icra geri bırakılır. 

6. 31 nci maddenin yeni şekli şudur : 

İrtifak haklariyle gemi üzerindeki intifa 
haklarına mütedair ilânlar 

Madde 31. — Bir irtifak hakkının veya gemi 
siciline kayıtlı olan bir gemi üzerindeki intifa 
hakkının kaldırılmasına yahut öyle bir hakkın 
tahmiline mütedair ilâm icra dairesine verilince 
icra memuru 24 ncü maddede yazılı şekilde ye
di günlük bir icra emri gönderir. Borçlu muha
lefet ederse ilâmın hükmü zorla icra olunur. 

7. 43, 45, 73, 167, 173, 176 ve 191 nci mad
delerde (emre muharrer senet) tâbirinin yerine 
(bono) tâbiri geçmiştir. 

8. 94 ncü maddenin 2 nci fıkrasının yeni 
şekli şudur : 

Borçlunun reddetmediği miras ve başka bir 
sebeple iktisap eyleyip henüz tapuya veya gemi 
siciline tescil ettirmediği mülkiyet ve diğer ay
ni hakların borçlu namına tescili, alacaklı ta
rafından istenebilir. Bu talep üzerine icra dai
resi alacaklının bu muameleyi takip edebilece
ğini tapu veya gemi sicili dairelerine ve ica
bında mahkemeye bildirir. 

9. 97 nci maddenin 7 nci fıkrasının yeni şek
li şudur : 

Kiralanan yer veya gemilerdeki hapis hakkı
na tâbi eşyaya mütaallik istihkak dâvaları Borç
lar Kanununun 268 nci maddesinin birinci fık
rasında yazılı hükümlere (uygun) olmadıkça 
talik emri verilemez. 

10. 136'nci maddenin yeni şekli şudur : 

Gemiler hakkında 

Madde 136. — Gemi siciline kayıtlı olan ge
milere de şâmil olan bu faslın hükümlerinin uy
gulanışı bakımından (tapu) ve (tapu sicilli) tâ
birleri (gemi sicilini); (irtifak hakkı) tâbiri ise 
gemi üzerindeki intifa hakkını ihtiva eder. 

11. 144 ncü maddeye şuı fıkra eklenmiştir : 
Gemi siciline kayıtlı olan bir gemiyi paraya 

çeviren icra dairesi o gemi üzerindeki ipotek ve 
intifa haklarına dair kayıtların gemi sicilinden 
terkin ve nakillerini de yaptırır. 

12. 153 ncü maddeye şu fıkra eklenmiştir: 
Türk Ticaret Kanununun gemi ipoteği hak

kındaki 930 ve 931 nci maddeleri saklıdır. 
13. 164 ncü maddeye şu fıkra eklenmiştir: 
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari iş

letmeler hakkında salahiyetli merci, Türk Tica
ret Kanununun 42 nci maddesinin 4 ncü fıkrası 
gereğince tâyin edilen temsilcinin ikametgâhı n-
daki icra dairesidir. 

14. 168 nci maddenin birinci fıkrasının ikin
ci bendinin yeni şekli şudur: 

2. Borç ve masrafların beş gün içinde Öden
mesi. 

15. 179 ncu maddenin yeni şekli şudur: 

Anonim, Limited ve kooperatif ortaklıkların iflâsı 

Madde 179 — Anonim, Limited ve koopera
tif bir ortaklığın borçları mevcut ve alacağından 
ziyade olduğu ortaklığın yönetim ve temsilile gö
revli kimseler ve ortaklık tasfiye halinde ise tas
fiye memurları tarafından beyan veya alacaklı 
tarafından ispat edilirse Önce takibe hacet kal
maksızın iflâsına karar verilir. 

16. 190 mcı maddenin son fıkrasının yeni 
şekli şudur: 

Bu mallar iflâsın ilânından evvel taşıma se
nedi, konişmento, makbuz senedi, varant gibi em
tiayı temsil eden bir senetle hüsnüniyet sahibi 
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üçüncü bir şahsa satılmış veya rehnedilmiş olur
sa bunlar geri alınamaz. 

17. 200 ncü maddenin son fıkrasının yeni 
şekli şudur: 

Anonim, limited ve kooperatif bir ortaklığın 
iflâsı halinde ana sözleşme gereğince verilmesi 
lâzımgelen pay bedellerinin henüz ödenmemiş 
olan kısımları veya konması taahhüt edilen ve 
fakat konmamış olan sermaye, ortaklığın borç-
lariyle takas edilemez. 

18. 206 neı maddenin 3 ncü fıkrasına şu 
cümle eklenmiştir : 
. Alacakları gemi ipoteği ile temin edilmiş 

olan alacaklılarla gemi alacaklıları hakkında bu 
hususlara mütaallik Türk Ticaret Kanununun 
Özel hükümleri tatbik olunur. 

19. 206 ncı maddenin 4 ncü fıkrasının 
(ikinci sıra) adlı bendine şu hüküm eklenmiş
tir : 

Patronların; müstahdem ve işçiler için yar
dım sandıklan ve sair yardım tesisatı kurulma
sı ve idamesi maksadiyle ayrılmış ve tesis ola
rak tüzel kişiliği kazanmış yardım akçelerine 
olan borçlan. 

20. 257 nci maddeye şu fıkra eklenmiştir : 
Gemi alacaklıları Ticaret Kanununun 1236 -

1240 ncı maddelerinde yazılı bulunan şey ve 
alacaklardan başkalarını ihtiyaten haczettire-
mezler. 

21. 288 nci maddenin birinci fıkrasının ye
ni şekli şudur : 

Tetkik merciince mühlet ilân olunur ve icra 
dairesiyle tapu ve gemi sicili idarelerine bil
dirilir. Borçlu tacirden ise ticaret sicili memur
luğuna ve deniz ticaretiyle meşgul ise liman 
idaresine de haber verilir. 

Üçüncü kısım 

Denizde Can ve Mal Koruma hakkında Kanun 

MADDE 42. — 10 . Yi . 1946 gün ve 4922 
sayılı Denizde Can ve Mal Koruma hakkındaki 
Kanunun 4, 5, 6, 13, 20 ve 27 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

1. 4, 5, 6 ve 20 nci maddelerdeki (yola elve
rişlilik belgesi) kelimelerinin yerine (denize elve
rişlilik belgesi) kelimeleri geçer. 

2. 13 ncü maddenin yeni şekli şudur : 

Madde 13. — Türk Ticaret Kanununun 980 
ve 984 ncü maddeleri gereğince yetkili mahke
meye deniz raporu tesbit ettirmekle ödevli her 
kaptan, bu raporun tasdikli bir suretini d« ka
zadan sonra uğradığı, liman başkanlığı bulunan 
ilk limanda, liman başkanlığına verir. 

3. 27 nci maddenin yeni şekli şudur : 

Madde 27. — Türk Ticaret Kanununun de
niz kazalarından bahseden bölümünün (çatma) 
ve (kurtarma ve yardım) kısımlariyle Belediye 
Kanununun 15 nci maddesinin 9 ncu fıkrası ve 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun gemilerin sağ
lık bakımından denetlenmesine ait hükümleri 
saklıdır. 

Dördüncü kısım 

Ceza Kanunu 

MADDE 43. — Ceza Kanununun 201 nd 
maddesinin birinci fıkrasiyle 349 ncu madde* 
sinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

1. 201 nci maddenin birinci fıkrasının yeni 
şekli şudur : 

Madde 201 : Herkim cebrüşiddet veya teh
dit ile sanat veya ticaret, serbestisini her ne su
retle olursa olsun tahdit veya menederse bir ay
dan iki seneye kadar hapis ve otuz liradan yüz 
elli liraya kadar ağır para cezasına mahkûm 
olur. 

2. 349 ncu maddenin 2 nci fıkrasının yeni 
§ekli şudur : 

Emre veya hamile yazılı olarak tanzim edi
len kambiyo -senetleriyle emtiayı temsil eden ev
rak resmî varaka hükmündedir. 

Beşinci kısım 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 

MADDE 44. — Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun II nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde II - Suç açık denizlerde veya yaban
cı liman ve kara sularında Türk bayrağını taşı
yan deniz ve hava nakil vasıtalarında veya 
böyle bir nakil vasıtasiyle işlenmişse suçun işlen
mesinden sonra vasıtanın Türkiye'de ilk uğradı
ğı yerin veya bağlama limanının mahkemesi sa
lahiyetlidir. 
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Son hükümler 

MADDE 45. — tşbu kanun, Türk Ticaret Ka
nununun yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlü
ğe girer. . / 

MADD&46.—Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes * Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı Adalet Bakam 
H. Ndsuhioglu 

Millî Savunma Bakanı 
JET. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakam 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
8. YtrcaU 

Ulaştırma Bakam 
8. Kurtbek 

İçişleri Bakam 

Maliye Bakanı 
H. Polatkari 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakam 
N. ökmen 

Çalışma Bakam ve 
işletmeler Bakam V. 

N. özmm 
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r. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 1/151 

Karar No. âl 

- 1 2 -
Adliye Encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

4 , VI. 1956 

Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş 
ve uygulanma şekli hakkında hükümetçe hazır
lanan ve Yüksek Meclise takdimi kararlaştırı
lıp Başvekâletin 3 . VI . 1952 tarih ve 7.1/1886, 
6/1873 numaralı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası encümenimize havale olunmakla tetkik 
ve müzakere olundu. 

Umumi düşünceler : Kanunun dili bugün me-
r ' i olan Teşkilâtı Esasiye 'Kanununda kullanı
lan ıstılahlara göre düzeltilmiş ve kendileri 
hakkında ayrıca izahat verilmiyen maddeler sırf 
daha iyi anlaşılmaları maksadiyle yazılış bakı 
mmdan değiştirilmiş bulunmaktadır. Esastan 
değiştirirüen maddeler hakkında ayrıca izahat 
verilmiştir. 

Aşağıdaki madde numaraları, hükümet tasarı -
smdaki madde numalarıdır. 

Madde 2 : Hükümet tasarısındaki sözleşme
lerin şekline ait ikinci madde, birinci madde
deki hükümlerin tabiî bir neticesi olduğun
dan ve bu noktada herhangi bir tereddüde yer 
bulunmadığından lüzumsuz görülerek çizilmiş 
ve hükümet tasarısındaki üçüncü madde ikinci 
madde olarak kaleme alınmış ve madde numara
ları bu esasa göre teselsül ettirilmiştir. 

Madde 3 : Hükümet tasarısının üçüncü 
maddesinin birinci ve ikinci cümleleri hükmü 
encümen tasarısının ikinci maddesinin birinci 
fıkrası olarak yeniden ve daha anlaşılır şekil
de kaleme almmış ve son cümle ise daha anla
şılır bir şekilde ikinci maddenin üçüncü fıkrası 
halinde yeniden yazılmıştır. 

Eski kanunun 1440 ilâ 1446 ncı maddeleri 
hükmünce alacağın doğduğu senenin geçmesiyle 
işlemeye başlıyacak olan müruruzamanların ta
sarının 1261 nci maddesi hükmünce muacceli-
yet tarihinden itibaren işlemeye başlaması ka
bul edildiği cihetle bunun neticesi olarak eski 
kanun zamanında alacağı doğuran hâdisenin 
meydana gelmiş olmasına rağmen sırf hâdise
nin vukubulduğu senenin geçmiş olmaması do-
layısiyle işlemeye başlamamış olan müruruza
manın yeni kanunun meriyete girdiği tarihte 
işlemeye başlaması uygun görüldüğünden bu 

esası anlatan bir hüküm, ikinci fıkra olarak 
2 nci maddeye ilâve edilmiştir. 

Madde 5 : Hükümet tasarısının bu madde
siyle henüz müktesep hakka, vücut vermemiş 
olan hâdiseler kastedildiğinden Medeni Kanu
nun meriyet kanununda kullanılan ıstılah ile 
ahenkli olarak madde dördüncü madde olarak 
yeniden kaleme alınmış ve matlabın yazılışı da 
maddeye uydurulmuştur. 

Madde 7 : Yeni kanunun 4 ncü maddesinin 
1 nci fıkrasındaki hüküm usuli bir hüküm ol
duğundan eski kanun zamanında doğmuş olan 
haklara aidolarak yeni kanunun meriyete gir
mesinden sonra açılacak olan dâyalara da tat
biki gerektir. Bundan başka, eski kanun zama
nında açılmış olan dâvanın yeni kanunun 4 ncü 
maddesi hükümlerince vazifesizlik karariyle 
diğer mahkemeye gönderilmesi uygun bulun
madığından bu cihet birinci fıkranın ikinci 
cümlesi olarak kanuna konulmuştur. Fakat, va
zife sahası hakkındaki yeni kanunun beşinci 
maddesi hükümlerinin daha önce açılmış bulu
nan dâvalara da tatbiki tabiî bulunduğundan 
6 ncı maddenin son fıkrasına hükümet tasarı
sının ikinci bendindeki hüküm konulmuş ve 
fakat kanunun 5 nci maddesindeki iptidai iti
razın meriyetten itibaren on gün içinde ileri 
sürülmüş olması da şart kılınmıştır. Hükümet 
tasarısındaki birinci bent hükmü de ikinci fık
ra hükmü olarak metne alınmıştır. 

Madde 10 : Faiz hakkındaki bu maddeye 
eklenen fıkra ile eski kanun zamanında işleme
ye başlamış bulunan temerrüt faizlerinin yani 
kaideten yüzde beş olan faizin meriyetten iti
baren yeni kanun hükümlerine tâbi olması yani 
yüzde ona çıkarılması hükmü konulmuştur ve 
madde numarası 9 olarak düzeltilmiştir. 

Madde 13 : Bu maddenin numarası 12 ola
rak kaleme alınmış ve hükümet tasarısının ilk 
fıkrası bu maddenin ilk fıkrası ola
rak yazılmıştır. Yalnız sicil durumu
nun yeni kanunun meriyeti zamanında yeni 
kanun hükümlerine uydurulması ticari emniyet 
bakımından pek mühim bir teminat teşkil eden 
ticaret sicilli müessesesinin doğru işlemesini 
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— 13 
sağlama maksadiyle zaruri görüldüğü cihetle 
6 aylık bir devre içinde tescil ve ilân işlerinin 
yeni kanuna uydurulması esası benimsenmiş ve 
bu maksatla ikinci ve üçüncü fıkralar kabul 
edilmiştir. 

Yeni kanunun 37 nci maddesi hükmünce çı
karılacak olan gazetenin yayınlanmasına kadar 
ilânların ne şekilde yapılacağı,hakkında 4 ncü 
fıkra hükmü konulmuş ve yine mer'i kanunun 
Tatbikat Kanunundaki hükümle ve mer'i Ticaret 
ve Sanayi Odaları Kanunundaki hükümlerle 
esas kanuna ait hükümet tasarısının 26 ncı mad
desinden çıkarılan fıkra hükmü ile ahenkli ola
rak ticaret sicilli kurulmamış olan yerlerdeki 
sicil işlerinin nasıl görüleceği 5 nci fikra ile 
tanzim olunmuştur. Eski kanun zamanında 
işlenmiş bulunan sicil suçları için memurun suç
luya haber verme mükellefiyeti bulunmadığın
dan haber verme mükellefiyetinin ancak yeni 
kanun zamanında işlenmiş bulunan suçlar için 
tatbiki uygun görülmüş ve altıncı fıkra bu mak
satla metne ilâve olunmuştur. 

Yeni kanunun 37 nci maddesinde derpiş edi
len gazete hakkında İsviçre'de olduğu gibi bir 
nizamname çıkarılması yerinde görüldüğünden 
bu cihet de ayrı bir fıkra ile metne ilâve olun
muş ve nihayet ticaret sicilli ve gemi sicilline 
ait nizamnamelerle 37 nci maddedeki gazeteye 
ait nizamnamenin kanunla beraber meriyete ko
nulması kanunun tatbiki için zaruri bulundu
ğundan hükümetin yeni kanuna ait tasarısında 
mevcudolup yeri Tatbikat Kanunu olması iti
bariyle o tasarıdan çıkartılan hükümden ilham 
alınarak bu nizamnamelerin esas kanunla bera
ber meriyete konulması mecburiyeti derpiş edil
miştir. 

Nihayet Medeni Kanunun 917 nci maddesinin 
tatbiki ancak yeni kanunun meriyetinden sonra
ki hâdiseler hakkında doğru olacağından bu ci
heti bildiren bir hüküm son fıkra olarak ilâve 
olunmuştur. 

Madde 14 : Bu madde hükümleri intikal dev
rinin ihtiyaçlarını daha esaslı olarak karşılıyabi-
lecek şekilde tamamlanmıştır ve 13 ncü madde 
olarak kaleme alınmıştır. 

Madde 1$ : Bu madde 17 nci madde olarak 
kaleme alınmış ve bunun ikinci fıkrası encümen 
metninin de ikinci fıkrası olarak kabul edilmiş
tir. Yalnız birinci fıkra hükümlerinde lüzumsuz 

birtakım tafsiller bulunduğundan ve ticaret def
terleri hakkındaki hükümlerin tatbikinde bu taf
siller yüzünden birtakım karışıklıklar meydana 
geleceğinden defterlere ait hükümlerin kanunun 
meriyete girdiği takvim yılının sona ermesinden 
itibaren tatbik olunacağı istisnasız olarak ve def
terlerin ispat kuvveti hakkındaki hükümlerin ise 
yeni kanun uyarınca defterlerin tutulması lâ-
zımgelen tarihten sonraki hâdiseler için tatbik. 
olunacağı kabul edilmiş ve birinci fıkra bu şekilde 
kaleme alınmıştır. 

İlâve olunan madde 18 : Hükümet tasarısın
da kollektif ve komandit şirketlerin yeni kanun 
zamanında muteber kalıp kalmıyacakları ve bun
ların esas mukavelelerinde yeni kanunun âmir 
hükümlerine aykırı hükümler bulunması halinde 
bunların yeni hükümlere uydurulması cihetine 
gidilip gidilmiyeceği meskût bırakılmıştır. Bun
dan başka encümenimizce hükmi şahısların ko
lektif şirketlerde ortak ve komandit şirketlerde ko
mandite ortak olamıyacaklarımn kabulü üzerine 
bunun aksine eski kanun zamanında kabul edil
miş bulunan durumun devam edip etmiyeceği de 
tereddütlere yol açacak mahiyettedir. Bu eksik
leri tamamlamak üzere encümenimizce hükümet 
tasarısında bulunmıyan" hükümler 18 nci madde 
olarak kaime alınmıştır. 

Madde 19 : Bu maddenin birinci fıkrasında
ki atıflar arasına 386 ncı maddenin de konulması 
uygun görülmüştür, murakıplerin ehliyetlerine 
ait şart encümenimizce esas kanuna ait tasarıdan 
çıkarılmış olduğundan bu tasarının 19 ncu mad
desinin ikinci fıkrasını teşkil eden atıf hükmü 
de çizilmiştir. 

Madde 20 : Bu maddenin birinci fıkrası hük
mü ile 19 ncu madde hükmü arasındaki münase
beti göstermek ve yeni kanunun ancak âmir hü
kümlerine aykırılık halinde bu birinci fıkranın 
tatbik olunabileceğini belirtmek üzere birinci fık
ra kısmen değiştirilmiştir ve kısa görülen intibak 
müddeti iki yıla çıkarılmıştır. 

Hükümet tasarısında encümenimizce yapılan 
değişikliklerin neticesi olarak ikinci ve üçüncü 
fıkralardaki yüz bin lira rakamları beş yüz bin li
ra olarak değiştirilmiş ve yapılan atıflar düzeltil
miştir. 

Madde 22 : Bu maddedeki atıf esas kanuna ait 
tasarıda yapılan değişikliğin neticesi olarak dü
zeltilmiştir. 
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Madde 23 : Bu maddedeki yüz lira rakamı 

esas kanuna ait tasarıdaki değişikliğin neticesi 
olarak, beş yüz lira olarak düzeltilmiş ve yine 
ikinci fıkradaki yirmi lira rakamı da az görüldü
ğünden elli liraya çıkarılmıştır. 

Madde 25. : Bu maddenin ikinci fıkrasındaki 
atıf, esas kanuna ait tasarı maddesinde yapılan 
değişikliğin neticesi olarak düzeltilmiştir. 

Madde 26. : Birinci fıkra, bu tasarının Ano
nim şirketler hakkındaki hükümleriyle ahenkli 
hale getirilmiştir ve hükümet tasarısının ikinci 
fıkrasının ikinci cümlesi encümen tasarısının bi
rinci fıkrasına eklenmiştir. 

Madde 27. : Eski hükümlere göre iptal usulü
ne tâbi bulunmıyan vesikaların kanun değişmesi 
sebebiyle bu usule tâbi tutulması yersiz olduğu 
gibi tatbikatta bu kabil vesikalar gayet az mev
cut bulunduğu cihetle böyle bir hüküm konulma
sı için tatbikat bakımından zaruret bulunmadı
ğından hükümet tasarısının 27 nci maddesi çıka
rılmış ve madde sırasını bozmamak üzere hükü
met tasarısındaki madde numaraları değiştirile
rek sıra temin olunmuştur. 

Madde 28. : Kambiyo senetlerinin her cihetçe 
ihdas edildikleri zamana ait hükümlere tâbi kı
lınmaları uygun bulunduğundan ve protestoyu* 
istisna etmek için her hangi bir sebep görüleme
diğinden 28 nci madde hükmü de çizilmiştir. 

Madde 29. : Bu madde 27 nci madde olarak 
encümen tasarısına alınmıştır. 

îlâve edilen 28 nci madde : Tatbikatta çok 
geçön bir mesele, senetlerin kaybedilmesi sebe
biyle iptali cihetidir. Bunun için en amelî usul, 
iptal dâvasının açıldığı tarihte meriyette olan 
kanun hükümlerini esas tutmaktır. Bu bakım
dan 28 nci madde hükmü olarak tasarıya bu ci
het ilâve edilmiştir. 

Madde 30 : Bu madde 29 ncu madde olarak 
ve daha açık şekilde yazılmıştır. Bir de ticaret 
sicili ile gemi sicili hükümleri arasındaki bir
liği sağlamak üzere bu kanunun 12 nci madde
sine atıf yapılması gerekli görülmüş ve madde
ye bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 31 : Bu madde encümen tasarısının 
30 ncu maddesini teşkil etmektedir. Yalnız son 
cümledeki 3 aylık müddet kısa görüldüğünden 
6 aya çıkarılmıştır. 

İlâve edilen madde 32 : Gemiler üzerindeki 
ayni hakların eski hükümlere tâbi kalıp kalmı-
yacağı ciheti hükümet tasarısında açıklanmamış 

ve yeni kanun hükümlerince baymak çekme hak
kının bulunmaması halinde eski kanun zamanın
da müktesep bir hak haline gelmiş bulunan bay
rak çekme hakkının hemen nihayete ermesi esası 
benimsenmiş bulunmaktadır. Halbuki bu hakkın 
yeni kanun zamanında da bir müddet devamı ye
rinde bir tedbir olur. Bu ihtiyaçları karşılamak 
üzere hükümet tasarısında bulunmıyan hüküm
ler 32 nci madde olarak encümen tasarısına ko
nulmuştur. 

Madde 33 : Hükümet tasarısındaki bu mad
denin ikinci cümlesinin tatbiki hiçbir faydası 
bulunmadığından bu cümle çizilmiştir. Çünkü, 
mer'i kanun hükmünce ne menkul ve ne de gay
rimenkul sayılan geminin iktisabı müruruza
manla temellükü mümkün değildir. 

Madde 34 : Bu maddenin ikinci fıkrasında 
esas kanunun 932 nci maddesine yapılan atıf lü
zumsuz görüldüğünden çizilmiştir. 

Üçüncü fıkradaki (gemi payı) sözleri yerine 
esas metnin 965 nci maddesindeki ıstılahla ahenk
li olarak (iştirak payı) denilmiştir. 

Madde 35 : İcra hükümleri bakımından^ icra 
takibinin kesinleşmesi tarihinin esas tutulması 
uygun ve ilamsız icra hakkındaki hükümlerle 
ahenkli bulunduğundan, madde bu esasa göre 
yazılmıştır. 

Madde 37 : Birçok kimseleri ilgilendiren ge
mi ve yük alacaklısı durumuna ait hükümlerin 
ne zamandan itibaren tatbik olunacağı hükümet 
tasarısında meskût bırakıldığı gibi hukuki bakım
dan bir bütün teşkil eden bir yolculuğun devamı 
sırasında yeni kanunun meriyete girmesi halin
de yolculuğun bir kısım hâdiselerine eski kanun 
ve bir kısm hâdiselerine de yeni kanunun tat
biki birtakım karışıklığı meydana getireceğinden 
37 nci maddedeki prensip bir tarafa bırakılarak 
gemi ve yük alacaklılarına ve çatmaya ait hü
kümleri de içine almak üzere 37 nci madde yeni
den kaleme alınmıştır. 

Eklenen madde 40. — Yeni kanunun 23 ve 92 
nci maddelerinin ne zamandan itibaren ve hangi 
akitler hakkında tatbik edilebileceği tereddüt 
uyandıracağından bunların yeni kanu&un meri
yetinden sonra gönderilen mektuplar ve hesap 
cetvelleri hakkında eski kanun zamanında başla
mış muameleler için dahi tatbik yeri bulacağı ka
bul edilmiştir ve böylece hükümet tasarısında bu
lunmıyan 40 neı madde kaleme alınmıştır. Bunun 
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neticesi olarak hükümet tasarısındaki 40 ve son
raki madde numaraları encümen tasarısında bi
rer numara yüksek olarak yazılmıştır. 

Madde 40. — Encümen tasarısında bu madde 
41 nci madde olarak kaleme alınmıştır. Esas ka
nuna ait tasarıda faiz hakkında kabul edilen hü
kümler neticesinde Borçlar Kanununun 308 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının son cümlesi hükmü
nün de kaldırılması gerektiğinden, kaldırılan 
maddeler arasına bu da ilâve edilmiştir. Buna 
karşılık ticari sahadaki haksız rekabet için ko
nulmuş bulunan haksız rekabet hükümleri iktisa
di hayatın diğer sahalarında tatbik yeri bulamı-
yacağmdan, Borçlar Kanununun 48 nci maddesi
nin kaldırılması teklifi uygun görülmemiş fakat 
bu maddedeki hükümle yeni Ticaret Kanunu ta
sarısındaki haksız rekabet hükümleri arasındaki 
tatbik sahası farkını belirtmek üzere Borçlar Ka
nununun 48 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
uygun bulunmuştur. 

Bir de hükümet tasarısının 41 ve encümen 
tasarısının 42 nci maddesini teşkil eden îcra ve 
îflâs Kanununa ait değişiklikler arasında geçen . 
îcra ve îflâs Kanununun 28 nci maddesine ek
lenmesi zaruri görülen cümle dolayısiyle Medeni 
Kanunun 920 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki 
bir tercüme yanlışlığının düzeltilmesi zaruri gö
rüldüğünden adı geçen hüküm de Borçlar Kanu-
nundakilerle beraber değiştirilen hükümler ara
sına konulmuştur. 

Memleketimizde mer'i bulunan tababet ve şua-
batı hakkındaki kanun doktorların alacaklarını 
hususi bir müruruzamana tâbi tuttuğundan, 
Borçlar Kanununun 126 ncı maddesinin 3 ncü 
bendindeki bu cihete ait hüküm lüzumsuz hale 
gelmiş ve bundan başka iş hayatında çok geçen 
ve tarafların alacaklarını zamanında istememele
ri yüzünden birçok karışık ve çözülmesi gayet 
zor dâvalara sebebiyet veren şirket akdinden, ve
kâlet akdinden, komüsyondan, acentelikten ve âdi 
tellâllıktan ve istisna akdinden doğan dâvalar 
hakkında on yıllık müruruzaman çok uzun ve bu
günkü hayat ihtiyaçlarına aykırı görüldüğünden,. 
bunların da beş senelik müruruzamana tâbi tutul
ması uygun bulunmuş ve bu bakımdan Borçlar 
Kanununun 126 ncı maddesine 4 ncü bent hük
mü eklenmiştir. Bunun neticesi olarak aynı mad
denin 3 ncü bendindeki bâzı hallerin de oradan 
çıkarılması gerekmiştir. Bütün bu, prensiplere 

uygun olarak Borçlar Kanununun 126 ncı mad
desinin 3 ncü bendi yeniden kaleme alınmıştır. 

Borçlar Kanununun 179 ve 180 nci maddele
rindeki (işletme) sözleri îsv;çre metninde mut
lak olarak yazılmış bulunduğundan ve böylece 
yeni kanun hükmünce ticari işletme sayılmayan 
ve esnaflara ait bulunan işletmelerle ticari şe
kil ve mahiyet kazanmamış olan zirai işletme
leri de içine almak üzere sevk edilmiş bulundu
ğundan, îçviçre'deki aslına uygun olarak (tica
ri) sözleri çizilmiştir. 

Büyük bir kısmı itibariyle ticari mahiyette 
bulunan îş Kanununa tâbi iş akitlerinde iş ve
rene düşen, işçinin sıhhi şekilde çalışmasına ih
timam borcunu yerine getirmemesi halinde işçi
nin uğradığı cismani zararların tazmini için îş 
Kanununda başka bir hüküm bulunmadığı ci
hetle bu kabil iş akitlerinde de tatbik yeri bu
lan Borçlar Kanununun 332 nci maddesindeki 
bir eksiğin tamamlanması zaruri görülmüştür; 
o da, iş verenin 332 nci madde uyarınca kendi
sine düşen ihtimam borcunu yerine getirmeme
si neticesinde işçinin ölümü halinde onun yardı
mından mahrum kalanların, ancak haksız fiil 
esaslarına göre yani Borçlar Kanununun 45 nci 
maddesinin son fıkrası hükmünce tazminat is-
tiyebilmeleri cihetidir. Bu kabil tazminatlara 
hükmolunabilmek için iş verenin kusurlu oldu
ğunun ispat edilmesi lâzımdır ve tyu tazminat
lar Borçlar Kanununun 60 ncı maddesi hükmün
ce bir senelik müruruzamana dahi tabidirler. 
Halbuki ölüme sebebiyet veren kusur, akdî bir 
kusur olması itibariyle bu tazminat dâvalarının 
bilhassa kusurun isbatı ve müruruzaman bakı
mından akit hükümlerine tâbi tutulması adalet 
ve hakkaniyete uygun düşer. Bu ihtiyacı kar
şılamak üzere Borçlar Kanununun 332 nci mad
desine bu kabil tazminatların akde aykırı hare
ketten doğan tazminatlar hakkındaki bütün hü
kümlere tâbi olduğu yollu bir fıkra eklenmesi 
lüzumlu görülmüştür. Tazminatın miktarı bit
tabi mahrum kalman yardımın karşılığı olacak
tır. Mânevi tazminata gelince; Borçlar Kanu
nunun 98 nci maddesinin son fıkrası yoliyle 47 
nci maddesi hükmünce mânevi tazminata da 
hükmolunabileceğinden, bunun için ayrıca hü
küm konulması lüzumsuz görülmüştür. Bu ye
ni hüküm xicabı, iş verenle yardımdan mahrum 
kalanlar arasındaki dâvalar iş mahkemelerinde 
görülecektir ki, bu da mühim bir kolaylıktır. 

l< 
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Tatbikatta gayrimenkul tellâllığına ait faali

yetler de önlenmesi lâzımgelen birtakım kötü 
hareketlere mevzu olmaktadır. Bunlardan baş-
îıcası bir kimsenin her hangi bir iş için vazife
lendirmediği bir tellâlın onun peşini kovalıya-
rak bir gayrimenkul alım satımı yapılmış oldu
ğunu tesbit edince bu alım satımın kendi ara
cılığı ile yapılmış olduğu iddiası ile dâvalar aç
ması ve böylece birtakım redde mahkûm yersiz 
dâvaların mahkemeleri boş yere uğraştırmakta 
olmasıdır. Hem gayrimenkul tellâlları içinde 
doğrulukla iş görenleri üzüntüye uğratan hem 
de birçok iş sahiplerini yersiz ve sebepsiz dâva
larla işgal eden durumlara kesin olarak son 
vermek maksadiyle gayrimenkul tellâllığı ak
dinin muteber olması için yazılı şekle bağlan
ması zaruri görülmüş ve bu itibarla Borçlar 
Kanununun 404 ncü maddesine bunu bildiren 
bir hüküm eklenmiştir. 

Şirket münasebetlerinde ortakların birbirle
riyle olan hesaplarını uzun yıllar mühmel bı
raktıkları ve birtakım avanslar alarak kâr pa
yı alacaklarını almayıp tasfiyeye ait hesapların 
görülmesini zorlaştırdıkları, hattâ her iki tara
fın ölümünden sonra mirasçıları arasında onar, 
on beşer sene süregelen dâvalar çıktığı görül
mektedir. Bu durumları bir dereceye kadar 
önlemek üzere Borçlar Kanununun 530 ncu 
maddesine eklenen 2 nci fıkra ile her yıl bir 
defa hesap görme ve kâr paylarını ödeme mec
buriyeti âmir hüküm olarak konulmuştur. Bu 
hüküm sayesinde ortakların hesap görmekte 
daha dikkatli davranacakları ve gerek kendi
leri ve gerek evlâtları arasında düşmanlık se
bebi teşkil eden ve mahkemeleri çok defa boş 
yere meşgul eden birçok dâvaların önleneceği 
kabul olunabilir. 

'Madde 41 : Hükümet tasarısının bu mad
desi 42 nci madde olarak kaleme alınmıştır. 

İcra ve İflâs Kanununun 26 nci maddesin
deki gemi sözleri, sicille kayıtlı gemi olarak de
ğiştirildiğinden ve fakat bu 26 nci maddenin 
3 ve 4 ncü fıkraları menkul hükmünde bulunan 
yani sicille kayıtlı olmıyan gemiler hakkında 
da tatbik olunabileceğinden 24 ncü maddeye 
eklenen 7 nci fıkra ile bu ihtiyaç karşılanmıştır. 

icra ve İflâs Kanununun 28 nci maddesinin 
birinci fıkrası hükmünce tapu ve gemi sicilleri
ne verilecek şerhin hukuki neticeleri Borçlar 

Kanununun 9120 ve Ticaret Kanunu tasarısının 
879 ncu maddesinin 2 nci fıkrasına atıf yapı
larak gösterilmesi uygun görülmüştür. Bu iti
barla birinci fıkraya bir cümle eklenmiştir. 

İcra ve İflâs Kanununun 206 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasının (2 nci sıra) adlı bendinin B 

kısmının, yeni hükümler karşısında bir mânası 
kalmadığından oraya hüküm eklenmesi yerine 
hükümet tasarısındaki teklifin daha açık bir 
şekle konularak B kısmının değiştirilmesi ge
rekli görülmüştür. 

İcra ve İflâs Kanununun 206 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasındaki 3 ncü sıraya acentelerin mü
vekkillerinden olan alacaklarına ait hüküm. 
İsviçre Borçlar Kanununun 19-49 yılındaki de
ğiştirilmesiyle o kanuna eklenen hükümden il
ham alınarak konulmuştur. 

İhtiyati haciz meselesinde. mesuliyetin sadece 
gemi ve navlunla mahdut yani mahdut ayni 
mesuliyet veyahut hem ayni hem de şahsi 
mesuliyet veyahut belli bir miktar ile mahdut 
şahsi mesuliyet oluşuna göre birtakım hükümler 
koymak tatbikatı kolaylaştırma bakımından za
ruri görüldüğünden 257 nci madde yeniden 
kaleme alınmıştır. Böylece gemi alacaklısına kar
şı donatanın tâbi olduğu mesuliyetin, sadece mah
dut ayni mesuliyetten ibaret olduğu yollu düşün
cenin yanlış bulunduğu ve kanun hükümleri in
celendikte üç şekil mesuliyetin dahi hâdisesine 
göre nıevcudolabileceği belirtilmiş bulunmakta
dır. 

İcra ve İflâs Kanununun 285 nci maddesinin 
birinci fıkrasına Ticaret Kanununun mecburi 
defterler hakkında kabul ettiği esasın bu madde 
hükmüne tesirini belirtmek üzere bir cümle ek
lenmesi uygun görülmüş ve bu cihet hükümet ta
sarısına eklenmiştir. 

Konkordato mehlinin tapu siciline şerh veril
mesi, Medeni Kanunun 920 nci maddesinin birin
ci fıkrasının 2 nci bendi hükmünce mecburi oldu
ğu gibi geminin sicilde kayıtlı gemilerden bulun
ması halinde donatana verilen konkordato mehli
nin gemi siciline de kaydedilmesi doğru olaca-

• ğmdan 288 nci maddenin hükümet tasarısında 
teklif edilen metnine bunu sağlıyan ve şerhin hu
kuki neticesini gösteren bir cümle eklenmiştir. 

Esas kanuna ait tasarıda 66 nci madde hük
miyle tutulması mecburi olan defterlerin hepsi
nin tutulmaması halinde değil, ancak 66 nci mad
denin 1, 2 ve 3 ncü bentlerinde adları anılan def-
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t«rİ6rin tutulmaması halinde cezai müeyyide ka
bul edilmiş bulunduğu cihetle bunun neticesi ola
rak taksiratlı iflâsa ait hükmün de değiştirilmesi 
gerektiğinden, icra ve İflâs Kanununun 310 ncu 
maddesinin 5 nci bendi bu esasa uygun bir hale 
konulmak üzere değiştirilmiş ve bu cihet de encü-
menimizce hükümet tasarısına eklenmiştir. 

Eklenen madde 46. — Yeni kanunun 4 ncü 
maddesiyle kabul edilmiş bulunan esasın neticesi 
olarak Temyiz Mahkemesi Ticaret Dairesinin gö
receği işlere aidolan Temyiz Teşkilât Kanununun 
3 ncü maddesindeki hüküm yeniden kaleme alın
mıştır. 

Temyiz incelemeleri sırasında icra ve iflâs 
Kanununa tâbi iptal dâvalarının âdi veya ticari 
mahiyette olmaları ciheti birtakım tereddütlere 
sebebiyet verdiğinden ve bu dâvaların gayeleri 
bakımından takip hukukiyle olan yakın ilgileri 
itibariyle tek bir merci tarafından Temyizce in
celenmeleri ve icra ve iflâs Dairesine ait olması 
lâzımgeldiğinden bu dairenin vazifesine aidolan 
hükme de bu ihtiyacı karşılıyacak bir ibare ek
lenmiştir. 

Türk Ticaret Kanununun meriyet ve tatbik 
şekline ait hükümet tasarısının bu mazbatada ay
rıca münakaşa mevzuu yapılmamış olan madde
leri encümenimizce uygun görüldüğünden tasa
rının Ticaret Kanununun tâbi tutulduğu şekilde 
kül halinde ve müstaceliyetle ve diğer kanunlara 
takdimen müzakere ve kabulü Yüksek Umumi He
yetin tasviplerine arz olunmak üzere lâyiha ve 
mazbata yüksek reisliğe takdim olunur. 

Reis Bu M. M. Kâtip 
Muğla » Konya Kocaeli 

İV. özsan H. Aydıner 8. Dinçer 
Ankara Aydın Aydın 

Z. Gökçer N. Geveci C. Ülkü 
Çanakkale Çoruh Çorum 
S. Sezgin M. önal M. K. Biber oğlu 
Erzincan Eskişehir Malatya 

S. Perinçek H. Sezen N. Ocakctoğlu 
Samsun Sivas Tokad 

R. O. Gümüşoğlu §. Ecevit O. Hacıbaloğlu 
Yozgad Zonguldak 

M. Ataman N. Kirişcioğlu 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türk Ticaret Kanununun meriyet ve tatbik şekli 
hakkında Kanun 

BÎRÎNCI FASIL 
İntikal hükümleri 

A) Umumi hü- MADDE 1. — Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça : 
kümler. 1. Türk Ticaret Kanununun meriyetinden önceki hâdiselerin 

7 - Kanunun ma- hukuki neticeleri bu hâdiselerin vukuları zamamnda mer'i olan 
kabline şâmil kaidelere; 

olması. 2. Yeni kanunun meriyet tarihinden önce yapılmış olan mua-
1. Esas. melelerin hüküm ifade edip etmemeleri ve hukuki neticeleri bu 

a) Hâdise ve tarihten sonra dahi vukuları zamanında mer'i olan kaidelere; 
muameleler. 3. Meriyet tarihinden sonra vukubulmuş hâdise ve muame

leler ise yeni kaidelere; 
tâbidir. 

B) Müruruzaman. MADDE 2. — Türk Ticaret Kanununun meriyetinden önce 
işlemeye başlamış bulunan müruruzaman müddetleriyle hak dü
şüren müddetler eski kanun hükmüne tâbi kalırlar. Şu kadar ki; 
mezkûr müddetlerin geri kalan kısmı, yeni kanunun tâyin etti
ği müddetten uzun ise, meriyetinden itibaren yeni kanunun tâ
yin ettiği müddetin geçmesiyle müruruzaman tamamlanmış ve
ya hak düşmüş olur. 

Eski kanunun 1444 ilâ 1446 ncı maddeleri hükmünce alacağın 
doğduğu senenin geçmesiyle işlemeye başlıyacak olan müruruza
man müddetleri, yeni kanunun meriyete girdiği tarihte işleme
ye başlar. 

Müruruzamanın hükümleri, mukavele ile değiştirilemiyeeeği 
ve diğer bütün cihetleri meriyetinden itibaren yeni kanuna tâ
bidir. 

2. İstisnalar. MADDE 3. — Muhtevası tarafların iradeleri nazara alınmak-
a) Muhtevası ka- sızın kanun tarafından tanzim edilen hukuki münasebetler, yeni 

nun tarafından kanunun meriyetinden önce vücut bulmuş olsalar bile meriyetiyle 
tanzim edilen beraber yeni kanuna tâbi olurlar. 
münasebetler. 

b) Müktesep MADDE 4. — Bir müktesep hak meydana getirmemiş olan 
hakkm bulun- hâdiseler, meriyetinden itibaren yeni kanuna tâbi olur. 

maması. 

II - Atıflar. ^ MADDE 5. — Bu kanunun ve Türk Ticaret Kanununun me
riyete girmesiyle kaldırılmış veyahut değiştirilmiş bulunan mad
delere diğer mevzuat tarafından yapılan atıflar o maddelere te
kabül eden yeni hükümlere yapılmış sayılır. 

77/ - Ticari MADDE 6. — Türk Ticaret Kanununun 4 ncü maddesinin 
dâvalar. birinci fıkrası hükmü, eski kanun zamanında meydana gelmiş 

olan hâdiselere ait ve kanunun meriyete girdiği tarihten sonra 
açılacak olan dâvalara dahi tatbik olunur. Yeni kanunun meri-? 
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-yete girmesinden önce açılmış bulunan dâvalarda mahkemeler 
bunun meriyetinden sonra dördüncü madde hükmüne dayanarak 
vazifesizlik kararı veremezler. 

Yeni kanunun dördüncü maddesinin ikinci fıkrasının hükmü, 
ancak kanunun meriyete girmesinden sonra yapılacak muamele 
ve işler hakkında tatbik olunur. 

Yeni kanunun beşinci maddesi hükümleri, meriyete girdi
ği tarihte açılmış bulunan bütün dâvalara da tatbik olunur. Şu 
kadar ki; bu maddedeki iptidai itirazın meriyete girmesinden 
itibaren on gün içinde ileri sürülmüş olması şarttır. 

MADDE 7. — Ticari rehnin paraya çevrilmesi hakkında es- IV • Ticari rehnin 
ki kanunun meriyeti zamanında ileri sürülmüş olan taleplere paraya çevrilmesi. 
eski kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 8. — Türk Ticaret Kanununa tâbi olan hükmi şa- B) Hususi hü-
hıslarm medeni haklardan istifade ehliyetlerinin şümul ve de- kümler. 
recesi, meriyete girmesinden sonra yeni kanuna göre tesbit I - Hükmi şahsiyet. 
olunur. 

MADDE 9. — Yeni kanunun faize ait 9 neu maddesi, borcun l - ***&• 
doğduğu zamana bakılmaksızın vâde bitimi veya ihtar günü ye
ni kanunun meriyetinden sonra olan borçlara tatbik olunur; şu 
kadar ki, verilen avans veya yapılan masraflar için kanuni faiz 
istenirse veyahut mukavelede faiz miktarı gösterilmiyerek ka
nuni faizin verilmesi kararlaştırılmış olursa avansın verildiği 
veya masrafın yapıldığı zamanda mer'i olan kanuni faize ait 
hükümler tatbik olunur. 

Eski kanun zamanında işlemeye başlamış olan temerrüt fa
izleri meriyetinden itibaren yeni kanun hükümlerine tâbi olur, 

MADDE 10. — Yeni kanunun temerrüt halinde bulunan alı- M • Ticari satış. 
eıya karşı caiz olan tedbirlere ait 25 nci maddesinin ikinci ben
di, meriyete girmesinden sonra mahkemelerce verilecek satış 
izinleri hakkında tatbik olunur. 

MADDE 11. — Türk Ticaret Kanununun tanıdığı hapis hak
kı veya kanuni rehin hakkı kanunun yürürlüğe girmesinden 
önce alacaklının eline geçmiş olan mallar hakkında dahi cari 
olacağğı gibi meriyetten önce meydana gelmiş alacaklar için de 
tatbik edilebilir. 

MADDE 12. — Eski hükümlere göre tutulan ticaret sicille- V - Ticaret sicili. 
ri yeni kanunun tatbiki bakımından da ticaret sicili sayılır. Ti- *• Umumi olarak. 
caret sicili nizamnamesine ait hükümler mahfuzdur. 

Eski kanun zamanında geçmiş olupta tescile tâbi bulunma
dığı halde yeni kanun hükmiyle ticaret siciline tescili mecburi 
kılman ve yeni kanun zamanında devam eden bir hâdise veya 
muameleyi ilgililerin yeni kanunun meriyete girmesinden itiba
ren altı ay içinde tescil ettirmeleri mecburidir. Esası eski ka
nun zamanında tescil edilmiş olup da bâzı cihetleri tescile tâbi 
tutulmamış olan bir vakıa veya muamelenin o cihetlerinin yeni 
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kanunla tescile tâbi tutulması halinde dahi hüküm böyledir. Al
tı aylık müddetin ilgililerce geçirilmesi halinde yeni kanunun 
35 nci maddesi hükümleri tatbik olunur. 

Bu hükümler yeni kanunla konulmuş olan ilân mecburiyeti 
hakkında da caridir. 

Yeni kanunun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında yazılı ga
zete çıkarılıncaya kadar ticaret siciline ait ilânlar o yerde çıkan 
ticaret sicili gazetesiyle ve bulunmayan yerlerde diğer bir gaze
te ile ve hiç gazete çıkmıyan yerlerde en yakın yerdeki bir ga
zete ile yapılır. 

Ticaret sicili henüz kurulmamış olan yerlerdeki sicil işleri, 
Adliye Vekâletinin isteği ile ve mahkemenin nezareti altında 
ticaret ve sanayi odaları veya onlara niyabeten ajanlıkları tara
fından görülür. 

Yeni kanunun 35 nci maddesiyle sicil memuruna yükletilen 
ihbar mükellefiyeti, ancak onun meriyete girmesinden sonra iş
lenmiş bulunan suçlar için tatbik olunur; daha önce işlenmiş 
olanlar eski hükümlere tâbi kalır. 

Yeni kanunun 37 nci maddesinde derpiş edilen gazeteye ait 
hükümetçe bir nizamname çıkarılır. Nizamname ile bu gazeteyi 
çıkartmak vazifesi, 3460 sayılı kanun hükümlerince kurulacak 
bir İktisadi Devlet Teşekkülüne bırakılabileceği gibi bu gaze
teyi çıkarmak vazifesi Başvekâlet veya Ticaret Vekâletine de 
verilebilir. İlânların en geç kaç gün içinde yayınlanmasının 
mecburi olduğuna dair nizamnameye hükümler konur. ' 

Gerek bu nizamnamenin, gerekse 28 nci madde hükmünce 
çıkarılacak nizamnamenin ve gerekse gemi sicili nizamnamesinin 
kanunla beraber meriyete konulması mecburidir. 

Medeni Kanunun 917 nci maddesinin ticaret ve gemi sicille
rine tatbikine ait hükümler ancak yeni kanun meriyetinden son
raki hâdiseler dolayısiyle tatbik olunur. 

MADDE 13. — Yeni kanun gereğince bir ticaret unvanı se
çerek işletmelerini ve varsa şubelerini tescil ettirmeye mecbur 
olanlardan bu mükellefiyeti eski kanun zamamnda ve o zamanki 
hükümlere uygun olarak yerine getirmiş olanların hakları mah
fuz kalır. 

Aşağıdaki hallerde meriyetinden itibaren yeni. kanun hüküm
leri tatbik olunur : 

1. Eski hükümlere uygun olan tescillerin yeni kanunun 42 
nci maddesinin 2 - 4 ncü fıkraları ile 45, 47, 48 ve 50 nci madde
leri hükümlerine uygun bir şekle getirilmesi gerektir. 

2. Yeni kanunun meriyetinden sonra unvana ait ilâveler, 
değişiklikler veya devirler yeni hükümlere tâbidir. 

3. Unvan seçme ve tescil ettirme mükellefiyetini eski kanu
na göre hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş olanlar yeni ka
nunun meriyetinden itibaren kanuni mükellefiyetlerini yeni hü
kümler uyarınca yerine getirmeye mecburdurlar. 

Birinci ve üçüncü bentlerde gösterilen mükellefiyetleri yeni 
kanunun meriyete girmesinden itibaren altı ay içinde hiç veya ge-

2. Ticaret 
unvanı. 
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reği gibi yerine getirmiyen kimseler hakkında yeni kanunun 35 
nci maddesinin 2, 4 ilâ 6 ncı fıkraları hükümleriyle 40 ncı mad
desi hükümleri tatbik olunur. Şu kadar ki; 48 nci maddenin ikin
ci fıkrası hükmünce alınacak müsaade için meriyetten itibaren 
beş ay içinde Başvekâlete müracaat edilmiş olması kâfidir. 

MADDE 14. — Yeni kanunun meriyete girdiği tarihte bir iş
letme adını kullanıp da bunu meriyetten itibaren altı ay içinde 
tescil ettirmiyen kimse kullandığı işletme adı üzerindeki hakkı
nı kaybeder ve yeni kanunun 53 ve 54 ncü maddeleri bu kimse 
hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 15. — Umumi vekâlete istinaden (tüccar memuru) 
veya (tüccar mümessili) sıfatiyle ticaret siciline kayıtlı bulunan 
kimseler (ticari mümessil) sayılır. 

Umumi vekâlete istinadetmeksizin (tüccar memuru) veya 
(tüccar mümessili) sıfatiyle ticaret siciline kayıtlı bulunan kim
seler, (ticari vekil) sayılır. Mezkûr kayıtlar, Türk Ticaret Kanu
nunun yürürlüğe girmesinden altı ay sonra re'sen silinir; meğer 
ki ilgili tacir mezkûr kimseleri ticari mümessil olarak tâyin etti
ğini aynı müddet içinde ticaret sicili memurluğuna usulüne uy
gun olarak bildirmiş olsun. 

MADDE 16. — Ortak olmamakla beraber kollektif ve koman
dit şirketi idare hak ve vazifesini haiz olan kimse (ticari mümes
sil) sayılır. 

MADDE 17. — Yeni kanunun ticaret defterlerine ait hüküm
leri onun meriyete girdiği takvim yılının sona ermesinden itiba
ren tatbik olunur. Şu kadar ki; defterlerin ispat kuvvetine ait 
yeni kanunun 82 ilâ 86 ncı maddeleri hükümleri, yeni kanun uya
rınca defterlerin tutulması lâzımgelen tarihten sonraki hâdiseler 
hakkında tatbik olunur. 

Yeni kanunun 68 nci maddesindeki saklama müddetinin hesa
bında, onun meriyetinden önce geçen müddet de hesaba katılır. 

MADDE 18. — Kollektif ve (24 ncü madde hükmü mahfuz 
olmak üzere) komandit şirketlerin eski kanun hükümlerince 
tescil ve ilân edilmiş bulunan esas mukavelelerindeki bâzı hü
kümlerin yeni kanunun âmir hükümlerine uymaması halinde 
dahi bu şirketler muteber olarak devam eder. Şu kadar ki, 
kollektif şirketlerin ortaklarından birisinin ve komandit şir
ketlerdeki komandite ortaklardan birisinin hükmi şahıs olma
sı halinde yeni kanunun meriyetinden itibaren iki yıl içinde, 
hükmi şahsın kollektif şirketle ilgisi kesilmediği veya koman
diter durumuna konulmadığı takdirde şirket münfesih olur ve 
sicil memurluğunca re'sen kaydı silinir. Kanun bakımından 
tasfiye ile vazifelendirilmiş kimseler tarafından infisahtan iti
baren iki ay içinde tasfiyeye başlanmadığı takdirde, hazinece 
dahi mahkemeden tasfiye memuru tâyini istenebilir. 

3. İşletme ad%. 

4. Tüccar memu
ru ve tüccar 
mümessilleri. 

5. Kollektif ve 
komandit şirket. 

VI - Ticari 
defterler. 

VII-Kollektif ve 
komandit 
şirketler. 
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MADDE 19. — Yeni kanunun meriyeti tarihinde ticaret si

ciline kayıtlı bulunan anonim şirketler hakkında yeni kanunun 
317 ilâ 346, 360 ilâ 363, 370, 374, 385, 386 ve 398 nci maddeleri 
ile ana mukavelelerinin hükümlerine aykırı olmıyan diğer hü
kümleri de tatbik olunur. 

MADDE 20. — Yeni kanunun meriyetinde ticaret siciline 
kayıtlı bulunan anonim şirketlerden esas mukaveleleri yeni ka
nunun yukarıki maddede anılan maddelerdekinden gayrı olan 
âmir hükümlerine uymıyanlar yeni, kanunun meriyetinden iti
baren iki yıl içinde esas mukavelelerini yeni hükümlere uydu
rarak tescil ettirmedikleri takdirde bu müddetin geçmesiyle 
münfesih olurlar. Şu kadar ki, işbu kanunun 23 ncü maddesi 
hükmü mahfuzdur. 

infisah ve tasfiye hakkında bu kanunun 18 nci maddesi hü
kümleri de tatbik olunur. 

Esas sermayesi beş yüz bin Türk lirasından aşağı olan bir 
anonim şirket yeni kanunun 553 ncü maddesi hükmünce bir limi
tet şirkete çevrilirse aynı kanunun 554 ncü maddesi ve eğer esas 
sermaye beş yüz bin liraya kadar artırılırsa aynı kanunun 391 
nci maddesi tatbik olunmaz. 

Bu maddedeki işlere ait umumi heyet kararları hakkında ye
ni kanunun 388 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesiyle 
4 ncü ve 5 nci fıkraları tatbik olunur. Bu işler için İktisat ve Ti
caret Vekâletinden müsaade alınmaz. 

MADDE 21. — Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girme
sinden önce anonim şirket müstahdem ve işçileri için yardım san
dıkları ve sair yardım tesisatı kurulması ve idamesi maksadiyle 
akçe ayrılmış ise akçeye tahsis olunan mallar, zikri geçen andan 
itibaren iki yıl içinde, şirket mallarından ayrılacak ve bunlarla 
Medeni Kanun hükümleri gereğince bir tesis kurulacaktır. Türk 
Ticaret Kanununun 468 nci maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraları da 
tatbik olunur. 

MADDE 22. — Yeni kanunun meriyete girdiği tarihte kendi 
hisse senetlerine malik bulunan anonim şirket hakkında yeni ka
nunun 329 ncu maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları tatbik olunur. 

MADDE 23. — Yeni kanunun meriyetinden önce anonim şir
ketlerce çıkarılmış olup da itibari kıymeti beş yüz liradan aşağı 
olan hisse senetleri muteber kalacağı gibi meriyetten itibaren üç 
yıl içinde yapılacak olan esas sermayenin azaltılması muamelesi 
dolayısiyle senetlerin itibari kıymeti beş yüz liradan aşağıya dü
şürülebilir. 

Birinci fıkraya göre muteber kalacak olan hisse senetlerinin 
itibari kıymeti en az 50 lira veya 50 liranın misli olması şarttır. 

MADDE 24. — îşbu kanunun 19 ilâ 23 ncü maddeleri yeni 
kanunun 476 ncı maddesiyle anonim şirket hükümlerine atıf 
yapılmış olan cihetler bakımından sermayesi paylara bölünmüş 
komandit şirketler hakkında da tatbik olunur. 
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MADDE 25. — İşbu kanunun 19 ilâ 22 nci maddeleri,-yeni 
kanunun 489 ncu maddesiyle anonim şirket hükümlerine atıf 
yapılmış olan cihetler bakımından, kooperatifler hakkında da 
tatbik olunur. 

Meriyetinden itibaren altı ay içinde yeni kanunun 492 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasının birinci cümlesi hükmünce ortak
lar listesinin ticaret siciline verilmesi mecburidİK Aynı fıkra
nın son cümlesi bu liste hakkında tatbik olunmaz. 

Eski kanun zamanında tescil edilmiş olan kooperatiflerin esas 
mukavelelerinde bu maddenin birinci frkrasının şümulü dışın
da kalan cihetlere ait ve yeni kanunun emredici hükümlerine 
aykırı şartlar bulunması halinde dahi işbu kanunun 20 nci mad
desi tatbik olunur. 

MADDE 26. — Eski kanun zamanında tescil edilmiş bulu
nan ve esas mukavelelerindeki hükümler yeni kanundaki âmir 
hükümlere aykırı olan limitet şirketler hakkında işbu kanunun 
20 nci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları tatbik olunur. Şu kadar 
ki, yeni kanunun 540 ilâ 547 nci maddeleri meriyetinden itiba
ren ve esas mukavelelerindeki hükümlere aykırı olsalar bile 
derhal tatbik olunur. 

Eski esas mukavelenin yeni kaidelere uydurulmasında yeni 
kanunun 513 ncü maddesinin ikinci fıkrası tatbik olunmaz. 

MADDE 27. — Eski kanun zamanında tanzim edilmiş bulu
nan kambiyo senetleriyle konişmento, makbuz senedi, varant ve 
taşıma senedi gibi emtiayı temsil eden senetler her cihetçe eski 
hükümlere tâbi kalır. 

MADDE 28. — Eski kanun zamanında kıymetli evraktan 
olan senetlerin ziyaı dolayısiyle iptalleri hakkında eski kanun 
zamanında açılmış olan dâvalara o kanun hükümleri, yeni ka
nunim meriyetinden sonra açılacak olan dâvalara ise yeni ka
nun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 29. — Eski hükümlere göre tutulan gemi sicilleri 
yeni kanunun tatbiki bakmamdan da gemi sicili sayılır Yeni ka
nuna göre çıkarılacak olan gemi sicili nizamnamesi hükümleri 
mahfuzdur. 

12 nci maddenin 2, 3 ve 4 ncü fıkraları burada da tatbik 
olunur. 

MADDE 30. — Yeni kanunun meriyeti tarihinde gemi sici
linin muhtevası gerçek hukuki duruma uygun olmadığı takdir
de sicil kaydına dayanmış olan kimse hakkı tescil edilmemiş ve
ya yanlış tescil edilmiş yahut hükümsüz bir takyidin tescili ne
ticesinde halele uğramış bulunan kimseye karşı yeni kanunun 
885 nci maddesi hükmünce iyi niyetle iktisap iddiasında buluna
bilir ; meğer ki, yeni kanunun meriyetinden itibaren altı ay için
de gemi sicilindeki kayıt tadil edilmiş veyahut sicile bir itiraz 
şerhi yazılmış olsun. 

X - Kooperatif 
şirketler. 

XI - Limitet 
şirket. 

XII - Kıymetli 
evrak. 

1. Umumiyetle 
tâbi olduğu 
hükümler. 

2. İptal. 

XIII - Deniz 
ticareti. 

1. Gemi sicili. 
a) Umumi olarak. 

b) Âmme iti
madı prensibi. 
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2, Gemi. 
a) Mülkiyette 

değişiklik. 

b) Mülkiyet, in
tifa ve bayrak 
çekme hakkının 

tâbi olduğu 
hükümler. 

c) İktisabı mü
ruruzaman. 

d) Gemi rehni. 

e) Cebrî icra. 

3. Deniz raporu. 

1. Müşterek avar
ya, çatma, gemi 
ve yük alacak

lıları. 

5. Taşıyanın taz
minat borcunun 

en yüksek haddi. 
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MADDE 31. — Gemi mülkiyetindeki her hangi bir değişik

lik tescil edilmek üzere yeni kanunun meriyetinden önce sicil 
memurluğuna bildirilmiş ise tescil eski hükümler uyarınca ya
pılır. 

MADDE 32. — Gemiler üzerindeki mülkiyet ile intifa hak
ları ve gemilere Türk bayrağını çekme hakkı, meriyetinden iti
baren yeni kanuna tâbi olur. Şu kadar ki, yeni kanun hüküm
lerince Türk bayrağı çekme hakkını kaybetmesi gereken gemi
lerin sahipleri eski hükümlere göre haiz oldukları hakkı meri
yetten itibaren iki yıl geçmedikçe kaybetmezler. 

MADDE 33. — Gemiler hakkındaki itkisabi müruruzaman 
müddetlerinin hesabında yeni kanunun meriyetinden önceki 
müddetler nazara alınmaz. 

MADDE 34. — Yeni kanunun meriyeti tarihinde gemi sici
linde kayıtlı bulunan rehin hakkı o tarihten itibaren gemi ipo
teği sayılır. 

Yeni kanunun meriyeti tarihinde bir gemi rehnine sahibolan 
alacaklı kendi rehninden önce gelen veya aynı derecede bulu
nan diğer bir gemi rehninin düşmesi halinde bunun terkinini is
temek salâhiyetini haizdir. 

Yeni kanunun meriyeti tarihinde bir iştirak payı üzerinde 
mevcudolan rehin hakkı, meriyetten itibaren bir hak üzerin
deki rehin hakkı sayılır ve Medeni Kanunun 868 ilâ 875 nci mad
deleri hükmüne tâbi olur. 

MADDE 35. — Yeni kanunun meriyete girmesinden önce 
bir geminin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan icra takibi kesin
leşmiş olur veyahut yapılmakta bulunan bir gemiye icrai haciz 
konmuş bulunursa paraya çevirmede eski hükümler tatbik olu
nur. 

MADDE 36. — Yeni kanunun deniz raporuna ait 982 ilâ 985 
nci maddeleri hükümleri, meriyete girdiği tarihte henüz raporu 
tesbit ettirilmemiş bulunan hâdiselere de tatbik olunur. 

MADDE 37. — Yeni kanunun gemi ve yük alacaklılarına ait 
1235 ilâ 1258 nci maddeleri hükümleriyle müşterek avaryaya ve 
çatmaya ait hükümleri, ancak geminin yeni kanunun meriyete 
girmesinden sonra başladığı yolculuktan doğan hâdiselere tat
bik olunur; daha önce başlamış olan yolculuk eski kanun hüküm
lerine tâbi kalır. 

Bu kanunun müruruzamana ait 2 nci maddesi hükmü mahfuz
dur. 

MADDE 38. — Para kıymetinin değişmesi halinde İcra Ve
killeri Heyeti yeni kanunun 1114 ncü maddesinde tesbit edilen 
tazminat borcunun en yüksek haddini halin icabına uygun ola
rak yeniden tesbit etmeye salahiyetlidir. 
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MADDE 39. — Yeni kanunun meriyete girdiği tarihte mev- XIV - Sigortalar. 

cudolup da kanunun 1264 ncü maddesine aykırı bulunan sigorta 
mukaveleleri, eski hükümlere göre muteber bulundukları takdir
de eskisi gibi hüküm ifade eder. Şu kadar ki yenilenmeleri halin
de yeni kaideler tatbik olunur. 

MADDE 40. — Yeni kanunun meriyetinden sonra bir kimse. XV - Teyit mek-
tarafmdan diğerine gönderilmiş olan teyit mektupları veya cari tuplan ve câri 
hesap bakiyesini gösteren cetveller hakkmda yeni kanunun 23 ^esap bakiye 
ve 92 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur. cetvelleri. 

ÎKÎNCÎ FASIL 
Diğer kanunların kaldırılan veya değiştirilen hükümleri 

Birinci Kısım 
Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu 

MADDE 41. — Borçlar Kanununun 103 ncü maddesinin son 
cümlesi, 308 nci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi, 431 
ilâ 448 nci maddelerinin tamamı ve 473, 477 nci maddelerinin 
ikinci fıkraları kaldırılmış ve Medeni Kanunun 920 nci madde
sinin ikinci fıkrası ile Borçlar Kanununun aşağıda yazılı mad
deleri gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve bunlara gösterilen 
hükümler eklenmiştir. • 

I - Medeni Kanun : 
920 nci maddenin ikinci fıkrası: Bu tasarruf tahditleri, tapu 

siciline şerh verilmekle gayrimenkul üzerinde sonradan iktisabo-
lunan her nevi hakların sahiplerine karşı dermeyan olunabilir. 

I I - Borçlar Kanunu : 
*a) 48 nci maddeye eklenen ikinci fıkra : Ticari işlere aidolan 

haksız rekabet hakkmda Ticaret Kanunu hükümleri mahfuzdur. 
b) 126 nci maddenin üçüncü bendi : Sanatkârların veya es

nafın emeklerinin karşılığı, perakendecilerin sattıkları malların 
parası, noterlerin meslekî hizmetleri karşılığı, başkalarının mai
yetinde çalışan veya müstahdemi olan kimselerin, hizmetçilerin, 
yevmiyecilerin ve işçilerin ücretleri hakkındaki dâvalar; 

c) 126 nci maddeye eklenen dördüncü bent : Ticari olsun 
olmasın <bir şirket akdine dayanan ve ortaklar arasında veya 
şirketle ortaklar arasmda açılmış bulunan bütün dâvalar ile 
bir şirketin müdürleri, temsilcileri, murakıpleriyle şirket veya 
ortaklar arasındaki dâvalar, vekâlet akdinden, komüsyon ak
dinden, acentelik mukavelesinden, ticari tellâllık hariç, tellâl
lık akdinden doğan bütün dâvalar, mütaahhidin kasıt veya ağır 
kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve bil
hassa ayıplı malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş meydana ge
tirmiş olması sebebiyle açılacak dâvalar haricolmak üzere is
tisna akdinden doğan bütün dâvalar. 
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Bir mamelekin veya bir işletmenin devralınması 

d) Madde 179 : Bir mameleki veya bir işletmeyi aktif ve 
pasifleriyle birlikte devralan kimse, bunu alacaklılara ihbar 
veya gazetelerde ilân ettiği tarihten itibaren onlara karşı ma
melekin veya işletmenin borçlarından mesul olur; şu kadar ki, 
iki yıl müddetle evvelki borçlu dahi yenisiyle birlikte mütesel-
silen mesul kalır; bu müddet muaccel borçlar için ihbar veya 

.ilân tarihinden ve daha sonra muaccel olacak borçlar için de 
muacceliyet tarihinden itibaren işlemiye başlar. 

Borçların bu suretle naklinin hükümleri, tek bir borcun 
nakli akdinden doğan hükümlerin aynıdır. 

Bir işletmenin diğeriyle birleşmesi ve şeklini değiştirmesi 
e) Madde 180 : Bir işletme diğer bir işletme ile aktif veya 

pasiflerin karşılıklı olarak devralınması suretiyle birleştirilir-
se, her iki işletmenin alacaklıları bir mamelekin devralmasın
dan doğan hakları haiz olup bütün alacaklarını yeni işletmeden 
alabilirler. 

Evvelce hakiki veya hükmi tek bir şahsa aidolup da kollek-
tif veya komandit şirket haline konulan bir işletmenin borçla
rı hakkında da aynı hüküm tatbik olunur. 

f) 332 nci maddeye eklenen ikinci fıkra : îş sahibinin yu-
karıki fıkra hükmüne aykırı hareketi neticesinde işçinin öl
mesi halinde onun yardımından mahrum kalanların bu yüzden 
uğradıkları zararlara karşı istiyebilecekleri tazminat dahi ak-
de aykırı hareketten doğan tazminat dâvaları hakkındaki hü
kümlere tâbi olur. 

g) 404 ncü maddeye eklenen üçüncü fıkra : Gayrimenkul 
tellallığı akdi, yazılı şekilde yapılmadıkça muteber olmaz. 

Diğer komüsyon işleri 
h) Madde 430 : Malzemesi iş sahibi tarafından verilmek 

suretiyle imal edilecek menkul eşya hakkındaki komüsyon işle
ri, eşya misli şeylerden olmasa da, alım ve satım komüsyonu hük
mündedir. 

Alım ve satım komüsyonu sayılmıyan işleri, ücret mukabilin
de kendi namına ve müvekkili hesabına deruhde eden alım ve 
satım komüsyoncusu ile komüsyon işlerini kendisine sanat edin-
meyip de arızi olarak üzerine alan tacir hakkında dahi bu babın 
hükümleri tatbik olunur. 

Taşıma işleri komüsyoneuluğu hakkmdaki hususi hükümler 
mahfuzdur. 

i) 453 ncü maddeye eklenen üçüncü fıkra : Mağaza içinde 
müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri bir yerde ve kolayca oku
yabilecekleri bir şekilde aksi ilân edilmiş olmadıkça', toptan, yarı 
toptan veya perakende satış mağazalarının memur veya müstah
demleri, o mağazanın mûtat satış muamelelerinin hepsini yapma
ya, salahiyetli oldukları muameleler hakkındaki faturaları imza-
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lamaya, bu mûtat muamelelerden doğan borçların yerine geti
rilmesine veya bunların hiç veyahut gereği gibi yerine getiril
memiş olmasına ilişkin ihtar veya diğer beyanları işletme sahibi 
adına yapmaya, bu mahiyetteki ihtar veya diğer beyanları ve 
hususiyle mûtat muamele dolayısiyle teslim edilmiş olan mallara 
ilişkin ayıp ihbarlarını mağaza sahibi adına kabule salahiyetli 
sayılırlar; şu kadar ki, kendilerine yazı ile salâhiyet verilmiş ol
madıkça mağaza dışında ve kasa memurları tâyin edilmiş ise, 
mağaza içinde mal parasını isteyip alamazlar. Bu kimseler, mal 
parasını almaya salahiyetli bulundukları hallerde faturaları ka
patmaya veya makbuz vermeye de salahiyetlidirler. 

j) 530 ncu maddeye eklenen ikinci fıkra : Şirketi idare eden
ler, en az her yıl bir defa hesap vermeye ve kâr paylarını ortak
lara ödemeye mecburdurlar. Hesap devresinin uzatılmasına ait 
şart bâtıldır. idare edenin ortaklardan olmaması halinde de 
hüküm -aynıdır-. 

k) 416 ilâ 429 ncu maddelerde geçen (âmir) sözleri, (müvek
kil) olarak düzeltilmiştir. 

îkinci Kısım 
İcra ve iflâs Kamımı 

MADDE 42. — icra ve iflâs Kanununun 45 ve 345 nci madde
lerinin son fıkraları kaldırılmış ve aşağıda yazılı maddeleri göste
rildiği şekilde değiştirilmiş ve bunlara gösterilen hükümler ek
lenmiştir : 

Kanundaki İstılahlar 
Madde 23 : Bu kanunun tatbikinde : (ipotek) tâbiri ipo

tekleri, ipotekli borç senetlerini, irat senetlerini, gemi ipotekle
rini, eski hukuk hükümlerine göre tesis edilmiş gayrimenkul re
hinlerini, gayrimenkul mükellefiyetlerini, bâzı gayrimenkuller 
üzerindeki hususi imtiyazları ve gayrimenkul teferruatı üzerine 
rehin muamelelerini, 

(Menkul rehni) tâbiri, teslimi meşrut rehinleri, hayvan re
hinlerini, hapis hakkını, alacak ve sair haklar üzerindeki rehin
leri, 

Sadece (rehin) tâbiri, (ipotek) ve (menkul rehni) tâbirleri
ne giren bütün menkul ve gayrimenkul rehinlerini ihtiva eder. 

(Gayrimenkul) tâbiri, gemi siciline kayıtlı olan gemilere de 
şâmildir. Diğer gemiler bu kanun hükmünce menkul sayılır. 

b) 24 ncü maddeye eklenen 7 nci fıkra: 26 ncı maddenin 
3 ve 4 ncü fıkraları, gemi siciline kayıtlı olmıyan gemiler hak
kında da tatbik olunur. 

c) 27 nci maddeye eklenen ikinci fıkra: Gemi siciline kayıt- > 
lı olan gemi, borçlunun elinde bulunmazsa alacaklı borçlunun 
gemiyi işgal etmekte olan şahsa karşı sahibolduğu hakları haiz 
olur. Şu kadar ki, gemi üçüncü bir şahıs tarafından dâvadan 
sonra ve hükümden önce gemi siciline geçirilmiş bir akit sebe
biyle işgal edilmekte ise birinci fıkra hükmü tatbik olunur. 

( S. Saya». : 1A9 ) 
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Gayrimenkul dâvalarında hükümlerin tapu ve gemi sicil 

dairelerine tebliği 
d) Madde 28 : Gayrimenkul dâvalarında davacının lehine 

hüküm verildiği takdirde mahkeme davacının talebine hacet 
kalmaksızın hüküm tefhimi ile beraber hulâsasını tapu ve gemi 
sicili dairelerine bildirir, ilgili daire bu ciheti hükmolunan gay
rimenkul veya geminin kaydına şerh verir. Bu şerh Medeni Ka
nunun 920 nci maddesinin ikinci fıkrası ve tescil edilmiş gemi
ler hakkında da Ticaret Kanununun 879 ncu maddesinin ikinci 
fıkrası hükmüne tâbidir. 

Gayrimenkul dâvası üzerine verilen karar ileride davacının 
aleyhine kesinleşirse mahkeme, derhal bu hükmün hülâsasını da 
tapu veya gemi sicili dairesine bildirir. 

Gayrimenkul hakkındaki hükümden sonra yedin tebeddülü 
e) Madde 29 : Hükmün tapu veya gemi sicili dairesine bil

dirilmesinden sonraki tebeddüllerin icra muamelelerine tesiri 
olmaz. Hükümde gösterilen şey kimin- elinde ise ondan alınıp 
alacaklıya teslim olunur. 

Şu kadar ki, o yer veya gemide bulunan üçüncü şahıs bu ma
lı borçludan teslim almış olmayıp onu doğrudan doğruya işgal 
etmekte bulunduğunu bildiren bir tapu veya gemi sicili kaydı 
gösterirse mahkemeye müracaatla dâva açması için kendisine 
yedi gün mühlet verilir. Bu müddet içinde dâva açılırsa icra 
geri bırakılır. 

İrtifak haklariyle gemi üzerindeki intifa haklarına mütedair 
ilâmlar 

f) Madde 31 : Bir irtifak hakkının veya gemi siciline ka
yıtlı olan bir gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına 
yahut böyle bir hakkın tahmiline mütedair ilâm icra dairesine 
verilince icra memuru 24 ncü maddede yazılı şekilde 7 günlük 
bir icra emri gönderir. Borçlu muhalefet ederse ilâmın hükmü 
zorla icra olunur. 

g) 94 ncü maddenin ikinci fıkrası : Borçlunun reddetmedi
ği miras veya başka bir sebeple iktisabeyleyip henüz tapuya 
veya gemi siciline tescil ettirmediği mülkiyet veya diğer ayni 
hakların borçlu namma tescili, alâkalı tarafından istenebilir. Bu 
talep üzerine icra dairesi alacaklının bu muameleyi takibedebi-
leceğini tapu veya gemi sicili dairelerine ve icabında mahkeme
ye bildirir. 

h) 97 nci maddenin 7 nci fıkrası: Kiralanan yer veya sicille 
kayıtlı gemilerdeki hapis hakkına tâbi eşyaya mütaallik istihkak 
dâvaları Borçlar Kanununun 268 nci maddesinin birinci fıkra
sında yazılı hükümlere uygun olmadıkça talik emri verilemez. 

(S. Sayısı : 19Ö ) 
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Gemiler hakkında 

i) Madde 136 : Gayrimenkul malların satışına aidolan hü
kümler, gemi siciline kayıtlı gemiler hakkında da tatbik olu
nur. Bu hükümlerde geçen (tapu sicili) tâbirleri, gemi sicilini 
ve (irtifak hakkı) tâbiri ise sicile kayıtlı gemiler üzerindeki in
tifa hakkını anlatır. 

j) 144 ncü maddeye eklenen beşinci fıkra : Gemi siciline 
kayıtlı olan bir gemiyi paraya çeviren icra dairesi onun üze
rindeki ipotek ve intifa haklarına ait kayıtların sicilden terkin 
ve nakillerini de yaptırır. 

k) 153 ncü maddeye eklenen üçüncü fıkra : Türk Ticaret 
Kanununun gemi ipoteği hakkındaki 930 ve 931 nci maddeleri \ 
mahfuzdur. 

1) 154 ncü maddeye eklenen ikinci fıkra : Merkezleri Tür
kiye dışında bulunan ticari işletmeler hakkmda salahiyetli mer
ci. Türk Ticaret Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü fık
rası gereğince tâyin edilen temsilcinin ikametgâhının bulun
duğu yerdeki icra dairesidir. 

m) 168 nci maddenin birinci fıkrasının ikinci bendi : 
Borç ve masrafların beş gün içinde ödenmesi. 

Anonim, limitet ve kooperatif şirketlerin iflâsı 
n) Madde 179 : Anonim, limitet ve kooperatif şirketlerin 

borçları mevcut ve alacaklarından fazla olduğu idare ve temsil 
ile vazifelendirilmiş kimseler ve şirket tasffye halinde ise tasfi
ye memurları tarafından beyan veya alacaklı tarafından ispat 
edilirse önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflâsına ka
rar verilir. 

o) 190 nci maddenin son fıkrası : Bu mallar iflâsın ilânın
dan evvel taşıma senedi, konişmento, mekbuz senedi, varant gi
bi emtiayı temsil eden bir senetle iyi niyet sahibi üçüncü bir şah
sa satılmış veya rehnedilmiş olurlarsa artık geri alınamazlar. 

ö) 200 ncü maddenin son fıkrası : Anonim, limitet ve koo
peratif şirketlerin iflâsları halinde esas mukavele gereğince 
verilmesi lâzımgelen hisse senedi bedellerinin henüz ödenmemiş 
olan kısımları veya konması taahhüdedilen ve fakat konmamış 
olan sermayeler bu şirketlerin borçlariyle takas edilemez. 

p) 206 nci maddenin üçüncü fıkrasına eklenen cümle: Ala
cakları gemi ipoteği ile temin edilmiş olan alacaklılarla gemi 
alacaklıları hakkında Türk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait 
hususi hükümleri tatbik olunur. 

r) 206 neı maddenin 4 ncü fıkrasının ikinci sıra adlı ben
dinin B kısmı: Patronların, müstahdem ve işçiler için yardım 
sandıkları veya sair yardım teşkilâtı kurulması veya bunların 
yaşatılması maksadiyle meydana gelmiş ve hükmi şahsiyet ka
zanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları. 

s) 206 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki üçüncü sıra : 
iflâsın açılmasından bir evvelki yıl için Hükümet tarafından 
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ruhsatnameli doktor, eczacı ve ebelerin alacakları ve borçlu ile 
ailesi efradının tedavi ve bakım masrafları, acentelerin iflâsın 
açılmasından önceki bir yıl içinde acentelik mukavelesinden doğ
muş olan alacakları. 

t) 257 nci maddeye eklenen dördüncü ve beşinci fıkralar : 
Gemi alacaklıları, donatanın yalnız mahdut ayni surette mesul 
olduğu hallerde, ancak mesuliyete mevzu teşkil eden. mal ve hak
lara ihtiyati haciz koy durabilirler. Donatanın aynı zamanda şah
san mesul olduğu haller bundan müstesnadır. Şu kadar ki, do
natanın şahsi mesuliyeti bir miktar ile mahdut ise gemi alacak
lıları ancak bu miktar için donatanın diğer mallarını haczetti-
rebilirler. 

Yük alacaklıları hakkında da yukarıki fıkra hükmü kıyas 
yoliyle tatbik olunur. 

u) 285 nci maddenin birinci fıkrası : Konkordato hükümle
rinden istifade etmek istiyen her hangi bir borçlu, tetkik mercii
ne bir konkordato projesi verir ve bu projeye mufassal bir bi
lanço ve defter tutmaya mecbur şahıslardan ise defterlerinin va
ziyetini bildiren bir cetvel ekler. Bu cetvelde, bilhassa Ticaret 
Kanununun 66 ncı maddesi hükmünce tutulması mecburi olan 
defterlerin hepsinin tutulmuş olup olmadıkları gösterilir. 

ü) 288 nci maddenin birinci fıkrası : Tetkik merciince müh
let ilân olunur ve icra dairesiyle tapu dairesine bildirilir. Borçlu 
bir tacir ise ticaret sicili memurluğuna ve deniz ticaretiyle meş
gul ise ayrıca gemi sicil memurluğuna da haber verilir. Borçlu
nun gemisi sicile kayıtlı olduğu takdirde gemi sicil memuru, 
konkordato mehli hakkında sicile şerh verir. Bu şerh Türk Tica
ret Kanununun 879 ncu maddesindeki şerhin hukuki neticesini 
meydana getirir. 

v) 310 ncu maddenin beşinci bendi : Ticaret Kanununun 66 
ncı maddesinin birinci fıkrasının 1 ilâ 3 ncü bentlerinde sayılan 
defterleri hiç veya kanunun emrettiği şekilde tutmamış ise; 

y) 26 ncı maddedeki (gemi) sözleri (gemi siciline kayıtlı 
olan gemi) olarak değiştirilmiştir. 

Üçüncü Kısım 
Denizde can ve mal koruma hakkında Kantin 

MADDE 43. — 10. V I . 1946 gün ve 4922 sayılı Denizde can 
ve mal koruma hakkındaki Kanunun aşağıda gösterilen madde
leri gösterilen şekilde değiştirilmiştir : 

a) Madde 13 : Türk Ticaret Kanununun 982 ve 984 ncü 
maddeleri gereğince salahiyetli mahkemeye deniz raporu tesbit 
ettirmekle mükellef her kaptan, bu raporun tasdikli bir suretini 
kazadan sonra uğradığı liman reisliği bulunan ilk limanda liman 
reisliğine verir. 

b) Madde 27 : Türk Ticaret Kanununun deniz kazalarına 
ait faslının (çatma) ve (kurtarma ve yardım) kısımlariyle Be-
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lediye Kanununun 15 nci maddesinin 9 ncu fıkrası ve Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun gemilerin sağlık bakımından murakabe
sine ait hükümleri mahfuzdur. 

c) 4, 5, 6 ve 20 nci maddelerdeki (Yola elverişlilik belgesi) 
sözleri (Denize elverişlilik belgesi) olarak değiştirilmiştir, 

Dördüncü kısım 
Ceza Kanunu 

MADDE 44. — Ceza Kanununun aşağıda yazılı hükümleri, 
bildirilen şekilde değiştirilmiştir : 

a) 201 nci maddenin birinci fıkrası : Her kim cebir ve şid
det veyahut tehdit ile sanat veya ticaret serbestisini her ne 
suretle olursa olsun tahdit veya menederse bir aydan iki sene
ye kadar hapis ve yüz liradan beş yüz liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm olur. 

b) 349 ncu maddenin üçüncü fıkrası : Emre veya hâmile 
yazılı olarak tanzim edilen kambiyo senetleriyle emtiayı tem
sil eden evrak, resmî varaka hükmündedir. 

Beşinci kısım 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 

MADDE 45. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun İ l 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 11 : Suç açık denizlerde veya yabancı liman ve kara 
sularında Türk Bayrağını taşıyan deniz veya hava nakil vası
talarında veyahut böyle bir nakil vasıtasiyle işlenmiş bulunur
sa suçun işlenmesinden sonra vasıtanın Türkiye'de ilk uğradı
ğı yerin veya bağlama limanının mahkemesi salahiyetlidir. 

Altıncı Kısım % 
Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair Kanun 

MADDE 46. — Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 
1 1 . IV . 1928 gün ve 873 sayılı Kanunun 21 .1 .1952 gün ve 6275 
sayılı Kanunla değiştirilmiş bulunan 3 ncü maddesinin birinci 
fıkrasının Ticaret ve İcra ve İflâs dairelerinin vazifelerine aid-
olan kısımları şu şekilde değiştirilmiştir : 

Ticaret Dairesi : Türk Ticaret Kanununun 4 ncü maddesinde 
sayılan ticari dâvalar hakkında sulh ve asliye mahkemelerince 
verilmiş bulunan hüküm ve kararları, 

icra ve iflâs Dairesi : icra takipleri hukukuna ve iflâsa dair 
asliye ve ticaret mahkemeleriyle icra tetkik mercilerinden veri
len kararlar ile icra tetkik mercilerinin verecekleri cezai hüküm 
ve kararları ve icra ve iflâs Kanunu hükümlerine tâbi bütün ip
tal dâvaları hakkında asliye hukuk ve ticaret mahkemeleriy
le sulh mahkemeleri tarafından verilecek hükümleri. 
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Yedinci Kısım 

Hukuk muhakemeleri usulü Kanunu 
MADDE 47. — Hukuk, usulü muhakemeleri Kanununun 291 

nci maddesi kaldırılmıştır. 
Son hükümler 

MADDE 48. — işbu kanun Türk Ticaret Kanununun meri
yete girdiği tarihte meriyete girer. 

MADDE 49. — Bu kanunu tatbika icra Vekilleri Heyeti me
murdur. 

(S. Sayısı : 199) 
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Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe giriş ve uygulanma şekline dair kanun lâyihasının Ad
liye Encümenince hazırlanan metnindeki yanlışlıklar aşağıda gösterilen şekillerde düzeltilecektir: 

— 2 nci maddenin matlabmdaki B) harfi b) olacaktır. 
— 9 ncu maddenin matlabmdaki (I - Faiz.) kelimesi ( I I -Faiz . ) olacaktır. 
— 11 nci maddenin 4 ncü satırı başındaki (olacağğı) kelimesi (olacağı) olacaktır. 
— 22 nci maddenin matlabmdaki (hisse seneleri) ibaresi (hisse senetleri) olacaktır. 
— 33 ncü maddenin 1 nci satırındaki (itkisabi) kelimesi (iktisabi) olacaktır. 
— 41 nci maddenin c fıkrasının 6 nci satırındaki (ticari tellâllık hariç) ibaresi (ticari tellâllık 

ücreti dâvası hariç) olacaktır. 
— 41 nci maddenin h fıkrasının 3 ncü satırındaki (eşya misli) ibaresi (eşya misli) olacaktır. 
— 46 nci maddenin 2 nci satırındaki (11 . IV . 1928 gün ve 873 sayılı Kanunun 21.1 .1952 

gün ve 6275) ibaresi çıkarılacak ve yerine (1221 sayılı Kanunun 5859) ibaresi konulacaktır. 
— Yine aynı maddenin 5 nci satırındaki (kısımları) kelimesi çıkarılacak ve yerine (8 ve 9 ncu 

bentleri) ibaresi konulacaktır. 
— 47 nci maddenin başlığı (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu) olacaktır. 

Devre : X 
îçtima : 2 





Devre : X 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

Ankara'nın Ege mahallesinde bulunan 4872 ada 1 parsel numaralı 
arsanın satışı hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1 /445) 

T. C. 
Başvekâlet 24 . III . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-328/1275 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara'nın Ege mahallesinde bulunan 4872 ada 1 parsel numaralı arsanın satışı hakkında Ma
liye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 22 . I I I . 1956 
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygı
larımla arz ederim. 

x Başvekil Vekili 
E. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Bu kanunla satılması derpiş olunan gayrimenkul Ankara Palas 'm altında, dörtyol ağzında 
bulunan ve 6195 sayılı Kanunla Hazineye intikal eden 5437 metre karelik bir arsadır. 

1956 malî yılı bütçesinde Millî Emlâk gelirleri için kabul olunan varidat muhammenatı 33 
milyon liradır. Bu varidat tahminlerinin tahakkuk edebilmesi için, bilhassa büyük şehirlerde, 
her türlü tesislere ve imar plâniyle kabul olunan esaslara uygun şekilde inşaata müsaidolan bâzı 
arsaların satılmasına lüzum ve zaruret vardır. 

Fakat Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü maddesini tadil eden 6537 sayılı Kanunla ve
kâletimiz ancak 1 500 000 lira değerinde olan emvali satmaya salahiyetli bulunmakta ve daha 
fazla değerinde bulunan emvalin satışı için hususi bir kanun hükmüne ihtiyaç görülmektedir. 

Ayrıca, 1956 bütçesinin müzakeresi sırasında Bütçe Encümeninde, Millî Emlâk idaresinin elin
de bulunan bu kabîl emvali bir an evvel satarak tasfiye etmesi ve bu suretle.iş hacmmda vuku-
bulacak azalma ile Millî Emlâk servislerinin esas vazifeleriyle meşgul olması temenni olunduğun
dan bu arsanın satışı bu temenniye de uygun bulunmaktadır. 

Bu maksatla ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. " 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M: 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/445 
Karar No. 54 

26 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Ankara'nın Ege mahallesinde bulunan 4872 
ada 1 parsel numaralı arsanın satışı hakkında ka
nun lâyihası, Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle 
encümenimizde tetkik ve müzakere olundu : 

Yapılan inceleme sonunda Hükümetin mucip 
sebepleri yerinde görülmüş, ancak Hazinenin 
menfaatlerini göz önünde tutan encümeniniz «ve
ya bankalara» kelimelerinden sonra «rayiç fiya
ta göre» ifadesinin konmasını uygun görmüş 
ve teklifin diğer kısımlarını aynen kabul etmiş
tir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye Encümeni Reisi 
Amasya 

H. Koray 

Bolu 
S. Baysal 

Giresun 
A. İzmen 

Çankırı 
A. Emrem 

Seyhan 
M. Akçalı 

Mazbata M. 
A. Karahisar 

O. Talu 

Eskişehir 
M. Başkurt 

Sivas 
K. Oskay 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/445 
Karar No. 112 

Yüksek Reisliğe 

11 .VI . 1956 

Ankara'nın Ege mahallesinde bulunan 4872 
ada 1 parsel numaralı arsanın satışı hakkında 
Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Mecli
se takdimi İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırı
lıp Başvekâletin 24 Mart 1956 tarihli ve 71/323 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Ma
liye Encümeni mazbatasiyle birlikte encümeni
mize havale edilmiş olmakla Maliye Vekili hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere 'edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde yazılı mucip 
sebeplere istinaden Ankara 'nm Ege mahallesin
de ve mülkiyeti Hazineye ait bulunan 5437 metre 
karelik arsanın gayelerine uygun tesisler vücuda 
getirmek maksadiyle resmî dairelere;, İktisadi 
Devlet teşekküllerine veya bankalara bedel tak
diri suretiyle veya 2490 sayılı Kanun hükümle
rine göre satmak üzere Maliye Vekiline mezuni
yet verilmesini istihdaf etmektedir. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde de belirtildiği 
üzere 1956 yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 

encümenimizde müzakeresi sırasında izhar olu
nan temenniye uyularak bu kabîl emvalin satı
larak tasfiyesini ve varidat bütçesinde Millî em
lâk gelirleri olarak tesbit edilen muhammenatm 
karşılığını temin etmek maksadiyle hazırlanmış 
bulunan kanun lâyihası yerinde mütalâa 
olunarak maddelerin müzakeresine geçil
miş ve lâyihayı bidayeten tetkik eden 
Maliye Encümeninin hazırlamış olduğu metin 
encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 

Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Antalya 

K. Akmanlar 

Reis V. 
Kırklareli 

Ş. Bakay 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Çankırı 
T. Uygur 

Mazbata M. 
Giresun 

3/. Şener 

Ankara 
M. Ete 
Çoruh 

Y. Gümüşel 
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Erzurum 
.§. Erker 
İstanbul 
M. Sarol 
Muğla 

1. Sanoğlu 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İzmir 
A. Aker 

Ordu 
B. Aksoy 

İçel 
/. Gürgen 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Ordu 
S. îşbakan 

Kize 
/. Akçal 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
Yozgad 

D. Aklel 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Tokad 
ö. Sunar 

Zonguldak 
8. Ataman 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
8. Duralı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara'nın Ege mahallesinde bulunan 4872 ada 
1 parsel numaralı arsanın satışı hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Ankara'nın Ege mahallesin
de bulunan ve mülkiyeti Hazineye aidolan 4872 
ada 1 parsel numaralı arsayı, gayelerine uygun 
tesisler vücuda getirmek maksadiyle, resmî da
irelere, İktisadi Devlet Teşekküllerine veya ban
kalara bedel takdiri suretiyle, yahut 2490 sayı
lı Kanun hükümlerine göre satmaya Maliye Ve
kili mezundur. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil Vekili ve 
Dahiliye V. 
E. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

$. Etrgin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

22 . III . 1956 
Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 

E. Kalafat 
Adliye Vekili 

H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İkt. ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

Güm. ve în. Vekili 
B. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
İşletmeler Vekili ve 

Hrieiye V. V. 
S. Ağaoğlu 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ankara'nın Ege mahallesinde bulunan 4872 ada 
1 parsel numaralı arsanın satışı hakkında Kanun 

MADDE 1. Ankara'nın Ege mahallesinde 
bulunan ve mülkiyeti Hazineye aidolan 4872 
ada 1 parsel numaralı arsayı, gayelerine uygun te
sisler vücuda getirmek maksadiyle, resmî dairelere 
İktisadi Devlet- Teşekküllerine veya bankalara 
rayiç, fiyata göre bedel takdiri suretiyle, ya -
hut 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre sat
maya Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ankara'nın Ege mahallesinde bulunan 4872 ada 
1 parsel numarah arsanın satışı hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Maliye Encümeninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Devre : X *)rtû 
İçtima: 2 v S. S A Y I S I : JLUU 

Antalya Mebusu Burhanettin Onat'ın, Zeytinciliğin ıslahı ve ya
banilerinin aşılattırılması hakkındaki 3573 sayılı Kanunun An-
teb fıstığı ve harnupluklara da teşmili hakkında kanun teklifi ve 

Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbataları (2 /56 ) 

6 .XII . 1954 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkındaki 3573 sayılı Kanunun Anteb fıs
tığı ve harnupluklara da teşmiline dair kanun teklifi mucip sebep lâyihasiyle birlikte takdim edil
miştir. Gereğinin icrasına yüksek müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 

Antalya Mebusu 
Dr. Burhanettin Onat 

Zeytinciliğin ıslahına dair 3573 sayılı Kanunun Ayıntab fıstığı ve harnupluklara da teşmili hak
kında teklifi edilen kanunun mucip sebep lâyihası 

Memleketimizin ziraate elverişli bölgelerindeki halkımızın çalışmaları ve hükümetin takibettiği 
isabetli ziraat politikası sayesinde birkaç sene içinde refaha doğru büyük merhaleler kat'edilmiş bu
lunmaktadır. Buna mukabil dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşıyan köylülerimiz topraksızlık yü
zünden hâlâ büyük bir mahrumiyet içindedirler. Halbuki, bu vatandaşların da büyük bir kısmı, 
kendilerini kısa bir zamanda refaha eriştirecek imkân ve vasıtaların içinde yaşadıkları halde bu ni
metlerden istifade edememekte ve servet kaynaklarının ortasında sefalet için kıvranmaktadırlar. 

Ege ve Akdeniz sathı mailindeki dağlık bölgelerde bulunan menengüş ağaçlarına Anteb fıstığı 
aşılandığı ve yabani harnuplara da aşı tatbik edilerek zeytinde olduğu gibi parsellenerek köylüle
rimize dağıtıldığı takdirde bu bölgede yaşıyan vatandaşlar da kısa bir zaman zarfında refaha kavu
şacakları gibi bir dönüm tarla açmak için koca bir ormanı yakmak veya bir günlük nafakasını te
min, için ormanı tahribetmek ıstırarından onları kurtarmış olacaktır. 

Bâzı mmtakalardaki ormanlarda yabani zeytinle beraber menengüş ve yabani harnuplar bazan 
ayrı ayrı, bazan da karışık olarak bulunmaktadırlar. Fakat menengüş ve harnuplar diğer orman 
ağaçlarının tâbi olduğu hükümlere tâbi olduklarından fıstıklık ve harnupluklarm tesisinde, zeytin
liklerin ihyasında istifade edilen kolaylıklardan istifade edilememektedir. Bir fıstık ağacının bazan 
yüzlerce lira gelir getirdiği ve Kıbrıs gibi bâzı memleketlerin harnup ihracatından büyük gelirler 
sağladığı dikkate alınır ve dağlık bölgelerde yaşıyan köylülerimizin hali de göz önüne getirilirse 
zeytinlikler hakkında tatbik edilmekte olan kanunun fıstıklık ve harnupluklara da teşmilinin zaru
ret ve ehemmiyeti kendiliğinden tezahür eder. Ba sebepten zeytinlikler hakkındaki 3573 sayılı Ka
nunun ek maddeleri ve nizamnamesiyle birlikte fıstıklık ve harnupluklara da teşmilini tazammun 
eden bu kanun teklifi Büyük Meclisin yüksek tasvibine arz edilmiştir. 

Antalya Mebusu 
, ; Dr. Burhanettin Onat 
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Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 
Esas Ni. 2/56 
Karar No. 14 

3 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılat-
tırılması hakkındaki 3573 sayılı Kannun yeni
den tesis edilecek Anteb fıstıklıkları ile harnup-
luklara da teşmiline dair Antalya Mebusu Bur-
hanettin Onat 'm kanun teklifi alâkalı vekâlet 
temsilcileri ve teklif sahibinin iştirakiyle encü
menimizde müzakere olundu. 

Bugün için kesif halde Güney - Doğu Ana
dolu'muzda ziraati yapılmakta ve anavatanı 
Anadolu olan Anteb fıstığının anaçları; menen-
giç, buttum, yabanı sakız memleketimizin bir
çok bölgelerine yayılmış bulunmaktadır. 

Dünyada Anteb fıstığı piyasası, memleketi
miz fıstıklarının gerek tat gerekse ihtiva ettiği 
yağ, protein ve su itibariyle diğer yetiştirici 
memleket fıstıklarına nazaran bariz kalite üs
tünlüğü gösterdiğinden, hemen hemen Türki
ye'nin tekelindedir. Son yıllarda muhtelif vilâ
yetlere deneme için Ziraat Vekâletince gönderi
len aşıların müspet neticeleri karşısında, 3573 
sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren 3669 sa
yılı Kanun ve nizamnameleri sakız ve nevileriy-
le harnupluklara da teşmil edildiği takdirde, 
Anteb fıstığı ziraati ve istihsali kısa bir müd
det içinde birkaç misline kolayca çıkacak ve as
la küçümsenemiyecek miktarda döviz sağlana
cağı gibi tek cepheli (monokültür) ziraat yapan 
birçok vilâyetlerimiz bu sayede polikültüre doğ
ru mühim bir adım atmış olacaklardır. 

Yurdumuzda menengiç, buttum, yabani sa
kız ve harnupluklarm orman sahalarının dışın
da, umumiyetle fundalıklar halinde bulunması, 
çok kere meşcere teşkil etmesi tesisler vücuda 
getirilirken orman tahribatı endişesini ortadan 

kaldırdığı gibi fundalıklardan tarla açmalarını 
da önliyecektir. 

Lâyiha üzerinde tatbikatta müşkülâtları ön
lemesi, anlaşmazlıklara yol açmaması için mad
delerde küçük değişiklikler yapılmış, sakız ve 
nevilerihin lâtince isimleri ilâve edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ziraat En. Reisi Bu M. M. 

Manisa Muğla 
»Sı. Mıhçtoğlu T. Akarca 

Ankara Bilecik 
D.^Binerbay / . 8. Çakıroğlu 

İmzada bulunamadı 
Burdur Bursa Elâzığ 

H. Çime% 8. Karacabey 8. Ergene 
Erzincan Giresun 

H. Çanakçı A. N. Duyduk 
imzada bulunamadı 

Hatay îçel 
Ş. Mursaloğlu Y. Çukur oğlu 

İmzada bulunamadı 
İçel Kastamonu 

/ / . Sinanoğlu 8. Esen 
Kayseri Kırşehir 

E. Develioğlu ö. Alişiroğlu 
İmzada bulunamadı 

Kocaeli Kocaeli Maraş 
C. Tüzün N. TInat A. Kadoğlu 

Ordu , Seyhan 
B. Baykal î. Uslu 

Sinob Uşak 
M. V. Dayıbaş H. Yılmaz 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/56 

Karar No. 111 

11 .VI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, zey
tinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılma-
sı hakkındaki 3573 sayılı Kanunun Anteb fıs
tığı ve harnupluklara da teşmili hakkında ha
zırlamış olduğu kanun teklifi Ziraat Encüme
ni mazbatasiyle birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla teklif sahibi ve Ziraat Vekâ
leti mümessili hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, esbabı mucibesinde de be
lirtildiği üzere memleketimizin Ege ve Gü
ney - Anadolu'nun dağlık mmtakalarmda bu
lunan Menengüç ağaçlarına Antep Fıstığı 
aşılatıldığı ve yabani harnuplara da aşı tatbik 
edildiği takdirde memleket istihsalinin ar
tacağı ve bu suretle hem halkımızın kalkın
masına ve hem de temin edeceği jlöviz bakı
mından memleket iktisadiyatına yapacağı müs
pet yardım dolayısiyle bu yabani ağaçlara aşı 
tatbiki suretiyle istifade etmek istiyen vatan
daşlarımız hakkında da, zeytinciliğin ıslahı 
ve yabanilerinin aşılattırılmasma dair olan 
3573 sayılı 'Kanun ile mezkûr kanunun 14 neü 
maddesini değiştiren 3669 sayılı Kanun ve 
bu kanunlara göre çıkarılan nizamnamelerin 
aynen tatbikini temin maksadiyle hazırlanıp 
sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Teklifi bidayeten tetkik eden Ziraat Encü
meni muvafık mütalâa ile her hangi bir ih
tilâf ve ihtilâta meydan vermemek maksadiyle 
Anteb fıstığına aşılanması istenen ağaçların 
nevileri ile lâtince isimlerini de metne ithal et
mek suretiyle kabul etmiştir. 

Bu kanun teklifi kabul edildiği takdirde mem
leket ve halkımıza temin edeceği menfaat ve imar 
gören yerlerin yangından vikayesi için gösteri
lecek ihtimam ve alâka dolayısiyle binnetice or
manlarımız için de temin edeceği fayda üzerin
de encümenimizde cereyan eden müzakerelerden 
sonra maddelerin müzakeresine geçilmiş ve Ziraat 
Encümeninin hazırlamış olduğu metin aynen ka
bul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edimlek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Giresun 
H. tmre Ş. Bdkay M. Şener 

Kâtip 
Balıkesir Antalya Balıkesir 

M. H. Timurtaş K. Akmantar S. Yırcalı 
Çankırı Çoruh Diyarbakır 

T. Uygur Y. Gümüsel H. Turgut 
Erzurum Eskişehir Gazianteb 
Ş. Erker A. Potuoğlu E. Cenanı 
istanbul izmir izmir 

M. Sarol A. Aker B. Bilgin 
Konya Muğla Muş 

B. Birand N. Poyrazoğlu Ş. Çağhyan 
Niğde Ordu Ordu 

A. N. Kadıoğlu R. Aksoy 8. îşbakan 
Seyhan Tekirdağ Tokad 

A. Topaloğlu Z. Erataman Ö. Sunar 
Trabzon Yozgad Zonguldak 
/. Şener D. Akbel S. Ataman 

Zonguldak 
S. Duralı 
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ANTALYA MEBUSU BURHA-
NETTÎN ONAT'IN TEKLÎFÎ 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabani
lerinin aşılattırılması hakkında
ki 3573 sayılı Kanunun Anteb 
fıstığı ve harnupluklara da teş

mili hakkında Kanun 

MADDE 1. — Anteb fıstığı 
ve harnupluk tesisi için me-
nengüç ve yabani harnup ağaç
larından istifade etmek istiyen
ler hakkında zeytinciliğin ısla
hı ve yabanilerinin aşılattırıl
ması hakkındaki 3573 sayılı 
Kanun ile ek madde ve nizam
namesi aynen tatbik olunur. 

MADDE 2. — Bu tatbikat 
menengüç ve yabani harnupla
rın ayrı bulundukları yerlerde 
ayrı ayrı tesis edilebileceği gi
bi zeytin, menengüç ve yabani 
harnupların karışık olarak bu
lundukları yerlerde bir arada 
da tesis edilebilir. 

MADDE 3. — Bu kanun 
neşri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. —- Bu kanunun 
hükümlerini Adliye. Dahiliye, 
İktisat ve Ziraat Vekilleri yeri
ne getirir. 

ZÎEAAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanile
rinin aşılattırılması hakkındaki 
3573 sayılı Kanunun sakız ve 
nevileriyle harnupluklara da 

teşmiline dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Anteb fıstığı 
ve harnupluk tesisi için sakız 
(Pistacia) nevileri olan menen-
giç (Pistacia Terebinthus L.), 
buttun (Pistacia Khinjuk), ya
bani sakız («Mezdeki sakızı 
(Pistacia Lentiscus L.), âdi sa
kız (Pistacia mutica, Fisch), Fi
listin sakızı (Pistacia Palestina, 
Boiss») ağaçlarını aşılamak su
retiyle istifade etmek istiyenler 
hakkında zeytinciliğin ıslahı, ve 
yabanilerinin aşılattırılmasma 
dair olan 3573 sayılı Kanun ile 
mezkûr kanunun 14 ncu mad
desini değiştiren 3669 sayılı Ka
nun ve bu kanunlara göre çıka
rılan nizamnameler aynen tat
bik olunur. 

MADDE 2. — Bu tatbikat 
sakız ve nevilerinin ve yabani 
harnupluklarm ayrı bulunduk
ları yerlerde ayrı ayrı yapılabi
leceği gibi, zeytin, sakız ve nevi
leriyle yabani harnupluklarm 
karışık olarak bulundukları yer
lerde dahi bir arada tesis oluna
bilir. 

MADDE 3. — Teklif sahibi
nin üçüncü maddesi aynen. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini Adliye, Dahiliye, 
İktisat ve Ticaret ve Ziraat Ve
killeri yerine getirir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabanile
rinin aşılattırılması hakkındaki 
3573 sayılı Kanunun sakız ve 
nevileriyle harnupluklara da 

teşmiline dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Ziraat Encü
meninin birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ziraat Encü
meninin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ziraat Encü
meninin üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ziraat Encü
meninin dördüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

«w» 
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DöVTG * X 
îçtima:' 2 S. S A Y I S I : 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına bağlı işçilere 
mesken yaptırmaları için borç para verilmesine dair olan 6096 
sayılı Kanunun 6302 sayılı Kanunla muaddel birinci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1 /421) 

TC. 
Başvekalet * 23.11.1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-299/724 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına bağlı işçilere mesken yaptırmaları için borç 
para verilmesine dair olan 6096 sayılı Kanunun 6302 sayılı Kanunla muaddel 1 nei maddesinin 
değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Ve
killeri Heyetince 20. I I . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
.A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

6096 sayılı Kanunla Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına bağlı işçilere mesken yap
tırmak üzere 5 000 liraya kadar borç para verilmesi kabul edilmiş, bilâhara 6302 sayılı Kanunla bu 
miktar 7 500 liraya çıkarılmıştır. 6302 sayılı Kanunun meriyete girmesinden sonra arsa ve inşaat 
malzemesi fiyatlarındaki artışlar dolayısiyle 7 500 liralık kredi işçilerin ihtiyaçlarını karşılıyama-
mış ve inşaata girişenlerin bir kısmı inşaatlarını ikmal edememiş, bir kısmı ise ancak piyasaya 
borçlanmak suretiyle inşaatlarını ikmal edebilmişlerdir. Bugünkü gelir durumlarına göre, borçlu 
olan işçilerin gerek sandığa ve gerekse piyasaya olan borçlarını ödemekte çok müşkülâta mâruz kal
dıkları mahallinde yapılan tetkikatla anlaşılmıştır. Bu itibarla bugünkü inşaat fiyatlarına göre, 
işçilere 10 000 liraya kadar kredi temininde zaruret görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun lâyihası 

.i-

hazırlanmıştır. 

211 

f; 



— 2 — 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Mİllî Müdafaa Encümeni 

Esas No. 1/421 
Karar No. 22 

25 . IV . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığına bağlı işçilere mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair olan 6096 sayılı Ka
nunun 6302 sayılı Kanunla muaddel birinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası, ilgili vekâlet mümessillerinin iştirakiyle 
encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde ileri sürü
len hususlar encümenimizce de yerinde görül
müş ancak verilecek borç miktarı, bugünkü ha
yat şartları muvacehesinde az görülerek on bin
den on beş bine çıkarılması uygun bulunmuş ve 
lâyihanın diğer kısımları aynen kabul edilmiş
tir! 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere 
M. M. En. Reisi 

Trabzon 
S. Orberk 

Ankara 
8. Kurtbek K 

İstanbul 
A. F. Cebesoy 

Kastamonu 
A. M. Tanöver 

Niğde 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. 
Edirne 

. Yalınkılıç 
İstanbul 

Z. Köktürk 
Kocaeli 

K. Meriç 

Söz hakkım mahfuzdur 
Z. Üner 
Tokad 

H. Bozbeyoğlu 
İmzada bulunamadı 

M. M. 
Elâzığ 

Ş. Yazman 
Elâzığ 

H, Göktuğ 
İstanbul 

T. Yama 
Niğde 

A. V. Arıkan 
Rize 

K. Balta 

Urfa 
S. Önhon 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Ensümeni 
Esas No. 1/421 
Karar No. 113 

il .VI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığına bağlı işçilere mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair olan 6096 sayılı ka
nunun 6302 sayılı Kanunla muaddel birinci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa 
Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdi
mi İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Baş
vekâletin 23 Şubat 1956 tarihli ve 71 - 299/724 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Millî 
Müdafaa Encümeni mzbatasiyle birlikte Encü
menimize havale edilmekle alâkalı daire mümes
silleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de yazılı 
olduğu üzere Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mu
avenet Sandığına bağlı işçilere mesken yaptır
mak üzere 6096 sayılı Kanunla borç olarak veril

mesi kabul olunan (5 000) lira bilâhara kabul 
olunan 6302 sayılı Kanunla (7 500) liraya iblâğ 
edilmiş ise de inşaat maliyetlerinin artmış olması 
hasebiyle bu miktarın (10 000) liraya çıkarıl
masını istihdaf etmektedir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizcede cereyan 
eden müzakerelerde gerek piyasaya borçlanmak 
suretiyle evlerini ikmal edenlerin gerek açılan bu 
kredinin kifayetsizliğinden dolayı inşaatlarını 
yarıda birakmak zaruretinde kalmış bulunanla
rın gerek sandığa ve gerek piyasaya olan borç
larını ödemekte müşkülâta mâruz kaldıkları açık
lanmış ve bu sebeple lâyiha muvafık mütalâa 
edilerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş <ve 
lâyiha Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
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Yüksek Reisliğe sunulur. 
Reis 

Balıkesir 
H. İmre 

Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Antalya 

K. Akmantar 
Erzurum 
Ş. Erker 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Çankırı 
T. Uygur 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 

Mazbata M. 
Giresun 
M. Şener 

Ankara 
M. Ete 
Çoruh 

Y. Gümüşel 
îçel 

/. Gürgen 

istanbul 
M.,Sar ol 

Muğla 
A. Sarıoğlu 

Rize 
/ . Akçal 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Yozgad 
D. Akbel 

m ı 

• izmir 
A. Aker 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Tokad 
ö. Sunar 

Zonguldak 
/8. Ataman 

Muğla 
İV. Poyrazoğlu 

Ordu 
8. îşbakan 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
S. Buralı 

HÜKÜMETİN TEKLlF l 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığına bağlı işçi
lere mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair olan 
6096 sayılı Kanunun 6302 sayılı 
Kanunla muaddel birinci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6096 sayılı Ka
nunun 6302 sayılı Kanunla mu
addel birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 1. — Askerî Fabrika
lar Tekaüt ve Muavenet Sandı
ğına bağlı ve sandığa intisap
ları 8 seneyi doldurmuş olan 
işçilere mesken yaptırmak üze
re, Sandık ihtiyat sermayesinin 
% 90 mı geçmemek kaydı ile 
idare Meclisinin her sene için 
tesbit edeceği miktar döner ser
maye olarak kullanılır. 

Bir işçiye verilecek borç mik
tarı, arsa bedeli dâhil, on bin 
liradan fazla olamaz.» 

MADDE 2. — 6302 sayılı Ka
nun kaldırılmıştır. ' 

MUVAKKAT MADDE — 
Bu kanunun neşri tarihine ka
dar 7 500 lira ile inşaata giriş-

MlLLÎ MÜDAFAA 
ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığına bağlı işçi
lere mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair olan 
6096 sayılı Kanunun 6302 sayılı 
Kanunla muaddel birinci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 6096 sayılı Ka
nunun" 6302 sayılı Kanunla mu
addel birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 1. — Askerî Fabrika
lar Tekaüt ve Muavenet Sandı
ğına bağlı ve sandığa intisap
ları sekiz seneyi doldurmuş olan 
işçilere mesken yaptırmak üze
re, Sandık ihtiyat sermayesinin 
yüzde 90 mı geçmemek kaydı ile 
idare Meclisinin her sene için 
tesbit edeceği miktar döner ser
maye olarak kullanılır. 

Bir işçiye verilecek borç mik
tarı, arsa bedeli dâhil 15 000 
liradan fazla olamaz.» 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümetin muvakkat maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADlLl 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığına bağlı işçi
lere mesken yaptırmaları için 
borç para verilmesine dair olan 
6096 sayılı Kanunun 6302 sayılı 
Kanunla muaddel birinci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 6096 sayılı Ka
nunun 6302 sayılı Kanunla mu
addel birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümetin muvakkat maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Htt. 

miş olup ikraz edilen miktarın 
kifayetsizliği sebebiyle inşaatını 
bitiremiyen veya piyasaya borç
lanmak suretiyle ikmal edenlere 
mühendis sitüasyon raporuna 
istinadetmek şartiyle birinci 
maddedeki miktar kadar ve ay
nı esaslar dairesinde ikrazata 
devam olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Millî Mü
dafaa ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

20. I I . 1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

ve Millî M. V. V. ,. 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 
Adliye Vekili 

H. A. Göktürk 
Millî Müdafaa Vekili 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

Maarif Vekili 
A. özel 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

îkt. ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

_ 4~~ 
M, M. E/ 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. E. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 
Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 
Münakalât Vekili 

A. Demirer 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
işletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

..>... \>m<i »<.. 
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Devre : X 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

6368 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletlerarası Sağlık Nizam
namesinin bâzı maddelerini tadil eden Ek Nizamnamenin tasdiki 

hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Sıhhat ve içtimai 
Muavenet encümenleri mazbataları (1 /388) 

T. C. 
Başvekâlet 23 . I . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı. 71 - 270/263 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

6368 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin bâzı maddelerini ta
dil eden Ek Nizamnamenin tasdiki hakkında Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletince hazırla
nan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri H ey etince 17 . I . 1956 tarihinde kararlaştırılan 
kanun lâyihasının esbabı mucibesi ve ilişiğiylo birlikte bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

"* Başvekil v 

A. Menderes 

: ESBABI MUCİBE 

Dördüncü Dünya Sağlık Asamblesi tarafından 25 Mayıs 1951 tarihinde Cenevre'de kabul 
olunan Milletlerarası Sağlık Nizamnamesi, buna usulü veçhile iltihak eden Dünya Sağlık Teşki
lâtı Âza Devletleri hakkında 1 Ekim 1952 tarihinde meriyete girmiştir. O tarihten bu yana olan 
tatbikatı dolayısiyle ve bâzı Âza Devletlerin tadil teklifleri üzerine bütün Âza Devletlerin müta
lâasına müracaat edildikten sonra keyfiyet. Teşkilâtın Beynelmilel Karantina Komitesi tarafın
dan tetkik olunup Sekizinci Dünya Sağlık Asamblesine tevdi edilmiştir. Asamble teşkil ettiği Ka
rantina Komisyonu vasıtasiyle tadilleri tekrar incelendikten sonra teknik bakımdan görülen 
lüzum üzerine Milletlerarası Sağlık Nizamnamesini tadil eden bir Ek Nizamnameyi kabul etmiştir. 

Asamble tarafından kabul olunan işbu Ek Nizamname ademikabul veya ihtirazi kayıt serdi 
maksadiyle bütün Âza Devletlere gönderilmiştir. Ek Nizamname ile getirilen tadiller bâzı tarif 
hükümleri ile sarı hummaya aittir. Memleketimizde sarıhumma bir mevzu teşkil etmemekte oldu
ğundan tekrar tetkik olunan Ek Nizamnameye ihtirazi kayıt serdine mahal görülmiyerek 6368 
sayılı Kanunla tasdik olunan Milletlerarası Sapık Nizamnamesinin bâzı maddelerini tadil eden 
Ek Nizamname kabulü cihetine gidilmiştir. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Hariciye Encümeni 
Esas No: 1/388 

Karar No: 35 
Yüksek Reisliğe 

6368 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletler
arası Sağlık Nizamnamesinin bâzı maddelerini 
tadil eden Ek Nizamnamenin tasdiki hakkında 
kanun lâyihası, encümenimizde hükümet temsil
cileri de hazır olduğu halde tetkik ve müzake
re olundu: 

Dördüncü Dünya Sağlık Asamblesi tarafın
dan 25 Mayıs 1951 tarihinde Cenevre'de kabul 
edilen 6368 sayılı Kanunla tasdik olunan Mil
letlerarası Sağlık Nizamnamesinin bâzı madde
lerini tadil eden Ek Nizamnamenin de tasdik 
edilmesi encümeniınizce uygun görülmüştür. 

Havalesi gereğince Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yük

sek Reisliğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi 

İzmir 
C. Baban 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Çorum 
K. Terzİoğlu 

Kastamonu 
B. Aktas 
Manisa 

A. Karaosmanoğlu 

Û . V . 1956 

Bu Mazbata M. 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Çorum 

S. Baran 
Erzurum 

R. 8. Burçak 
Manisa 

H. Bayur 
Muğla 

Z. Mandalinci 
Sinob 

M. Tümerkan 
İmzada bulunamadı 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve, İçtimai Muavenet Encümemi 

Esas No. 1/388 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

6368 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletler
arası Sağlık Nizamnamesinin bâzı maddelerini 
tadil eden Ek Nizamnamenin tasdiki hakkında 
kanun lâyihası. Hariciye ve Sıhhat Âe İçtimai 
Muavenet Vekâletleri temsilcilerinin iştirakiy
le encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Dördüncü Dünya Sağlık Asamblesinde ta
rafından 25 Mayıs 1951 tarihinde Cenevre'de 
kabul edilen ve 6368 sayılı Kanunla tasdik olu
nan Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin bâ
zı maddelerini tadil eden Ek Nizamnamenin tas
diki hakkındaki Hükümet esbabı mucibesindeki 
hususlar encümenimizce de uygun. görüldüğün
den aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasviblerine arz edilmek 
üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Sıh. ve İç. Mu. En. Reisi Mazbata M. 

Ankara Çankırı 
T. V. Öz K. Çtğman 

Kâtip 
Tekirdağ 

N. Arman 

Bolu 
L. Oğultürk 

Antalya 
B. Onat 

Eskişehir 
/. 'Sayın 

Hatay 
A. M. Kuseyrioğlu 

12 . VI. 1956 

Bilecik 
T. Oran 

Gazianteb 
A. Atik 

İçel 
A. Kökeal 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
Z. Tarvar 

Konya 
S. S. Burçak 

Kars 
H. Erdoğan 

Kocaeli 
Z. Atığ 

Konya 
A. Koyunm, 

Malatya 
T. Ünsalan 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6368 sayıh Kanunla tasdik olunan Milletlerarası 
Sağlık Nizamnamesinin bâzı maddelerini tadil 
eden Ek Nizamnamenin tasdiki hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 6368 sayılı Kanunla tasdik 
olunan Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin bâ
zı maddelerini tadil eden Ek Nizamname tasdik 
olunmuştur. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde rae-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

17 .1.1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekâleti V 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

l'ktisaıt ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

G. ve İnhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demir er 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarh an 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 
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MİLLETLERARASI SAĞLIK NİZAMNAMESİNİ TADlL EDEN 26 MAYIS 1955 TARİHLÎ EK 

NİZAMNAME 

Sekizinci Dünya Sağlık Asamblesi, 
25 Mayıs 1951 tarihinde Dördüncü Dünya Sağlık Asamblesi tarafından kabul edilmiş olan Mil

letlerarası Sağlık Nizamnamesinin (Dünya Sağlık Teşkilâtının 2 numaralı Nizamnamesinin) bâzı hü
kümlerini ve bilhassa sarı hummaya mütedair olanları tadil etmek lüzumunu nazarı itibara alarak; 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Esas Nizamnamesinin 2k), 21a) ve 22 nci maddeleri muvacehesinde, 
Mütaakıp Ek Nizamnameyi 26 Mayıs 1955 tarihinde kabul eder : 

Madde — I. 

Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin 1, 3, 6, 14, 20, 42, 43, 70, 73, 75, 96 ve 104 ncü maddeleri 
aşağıda yazılı şekillerde değiştirilmiştir : 

Madde 1. 
işbu Nizamnamenin tatbikinde : 
«Aedes aegypti endeksi»,hudutları iyice tâyin edilmiş bir bölge dâhilinde, ister binaların için

de, isterse bunlara bağlı mücavir arsalar üzerinde, Aedes aegypti sürfe üreme yuvaları bulunan 
evlerin adedi ile aynı bölge dâhilinde muayene edilen evlerin mecmu adedi arasındaki yüzde nis
pettir. 

«Bagajlar» bir yolcunun yahut mürettebattan birinin zatî eşyasını ifade eder. 
Daire : 
a) Bir ülkenin, vâzıhan hudutlanmış ve nizamnamenin müsaade ve tâyin ettiği münasip ted

birleri almaya muktedir bir sağlık teşkilâtına malik en küçük parçasını ifade eder, bu, bir liman 
veya bir hava limanı olabilir; böyle bir parça, aynı şekilde bir sağlık teşkilâtına malik daha ge
niş idari bir vahdete dâhil bile olsa, işbu nizamnamenin maksatları için yine bir daire teşkil eder; 
yahut; 

b) Bir direkt transit bölgesine malik bir hava limanını ifade eder. 
«Direkt transit bölgesi» bir hava limanının içinde veya buna bağlı olarak, alâkalı sağlık maka

mının tasvibi ile ve onun doğrudan kontrolü altında tesis edilmiş hususi bir bölgeyi ifade eder; bu 
bölge direkt transit trafiğini kolaylaştırmaya matuf olup bilhassa tevakkuflar esnasında yolcu
larla mürettebatın hava limanı dışına çıkmaksızın ayrılmış bir halde bulunmalarını sağlar. 

«Enfekte daire» 
a) içinde, hariçten gelmiyen bir veba, kolera, sarı humma yahut çiçek vak'ası bulunan bir 

daireyi; yahut 
b) içinde, karadaki veya liman tesisatına dâhil yüzen duba ve sairedeki kemirici hayvanlar 

arasında veba mevcudiyeti müşahede edilmiş bir daireyi; veya 
c) insandan gayrı fıkralılarda sarı humma virüsünün mevcudiyeti görülen bir daireyi; ve 

yahut 
d) içinde, bir tifüs veya hummayi racia epidemisi bulunan bir daireyi ifade eder. 
«Epidemi» bir dairede, karantinaya tâbi bir hastalığın, vak'larm çoğalması suretiyle genişle

mesini ifade eder. 
«Gemi» bir deniz ̂  gemisini veya milletlerarası bir seyahat yapan dahilî sefere mahsus bir gemi 

yi ifade eder. 
«Gemi tabibi» bir hacı gemisinde, «b» lahikasının 7 nci maddesi hükmü gereğince gemide bu

lunması istenen tabibi ifade eder; eğer iki veya daha ziyade tabip bulunursa, bu tâbir rütbesi 
en yüksek olanı ifade eder. 

«Gün» 24 saatlik bir müddeti ifade eder. 
«Hac» Hicaz'ın mukaddes mahallerine yapılan haccı ifade eder. 
«Hacı» haccı ifa eden her şahsı ifade eder; bir hacı gemisinin yolcuları bahis mevzuu olunca 
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bu tâbir aynı zamanda, haccı ifa eden şahıslara refakat eden veya bunlarla seyahat eden kim
seleri de ifade eder. 

«Hacı gemisi» 
a) Hac mevsimi müddetince Hicaz'a doğru veya Hicaz'dan kalkarak sefer yapan, ve 
b) Gayrisâfi her 100 tonu başına asgari bir hacı nispetinde hacı nakleden bir gemiyi ifade eder. 
«Hac mevsimi» bu tâbir hacı gemileri için mevzuubahsolduğu zaman, hac gününden 4 ay evvel 

başlıyarak üç ay sonra biten bir devreyi ifade eder. 
«Hava limanı» kâin bulunduğu ülkenin devleti tarafından Milletlerarası Hava Trafiği için gi

riş ve çıkış hava limanı olarak tâyin edilen bir hava limanım ifade eder; 
«Hummayı racia» bit ile intikal eden hummayı raciayı ifade eder. 
«Hariçten gelen vaka» bir ülkeye hariçten giren bir vakayı, ifade eder. 
«Karantinaya tâbi hastalıklar» veba, kolera, sarı humma, çiçek, tifüs ve hummayı raciayı ifade 

eder. 
«Liman» gemiler tarafından normal olarak uğranılan bir deniz limanı veya bir dahilî seyrüsefer 

limanını ifade eder. 
«Milletlerarası seyahat» 
a) Bir gemi yahut bir uçak, için, birden fazla devletin ülkeelrinde kâin limanlar veya hava li

manları arasında yapılan bir seyahati, yahut mevzuubahis gemi veya uçak aynı devletin ülkesinde 
veya ülkelerinde kâin limanlar veya hava limanları arasındaki seyahati esnasında her hangi diğer 
bir devletin ülkesiyle ihtilât ettiği takdirde sadece bu ihtilât bakımından böyle bir seyahati ifade 
eder; 

b) Bir şahıs için, bu seyahatin başladığı devletin ülkesinden gayrı bir devletin ülkesine girmek 
suretiyle yapılan bir seyahati ifade eder. 

«Musap şahıs» karantinaya tâbi hastalıkların birinden muztarip olan veya böyle bir hastalığa 
musap olduğuna hükmedilen bir şahsı ifade eder. 

«Muteber vesika» bu tâbir aşı için kullanıldığı vakit 2,3 ve 4 sayılı lahikalarda zikredilen kaide
lere ve verilen numunelere uygun bir vesikayı ifade eder! 

«Mürettebat» bir gemi, bir uçak, bir tren yahut bir kara nakil vasıtasında hizmet eden personeli 
ifade eder. 

«Sağlık idaresi» işbu nizamnamenin tatbik edildiği ülkelerden birinin heyeti umumiyesi üzerinde, 
bu nizamnamenin derpiş ettiği sağlık tedbirlerinin icrasını temine salahiyetli hükümet makamını ifa
de eder. 

«Sağlık istasyonu» A lahikasında derpiş edilen sağlık tedbirlerinin hacılara tatbik edildiği ve 
matlûp personel, tesisat ve teçhizata malik bir liman, bir hava limanı veya bir hudut mevkiini ifa
de eder. 

«Sağlık makamı» bir dairede, işbu Nizamnamenin müsaade veya tâyin ettiği uygun sağlık ted
birlerinin tatbikinden doğrudan doğruya mesul olan makamı ifade eder. 

«Sarı hummaya müsait bölge» içinde sarı humma virüsü bulunmıyan, fakat buraya duhulünde 
Aedes aegypti yahut ev içinde veya civarında yaşıyan sair bir sarı humma nâkilinin mevcudiyeti 
bu virüsün inkişafına imkân verecek bir bölgeyi ifade eder. 

«Şüpheli» sağlık makamı tarafından karantinaya tâbi bir hastalık ile enfeksiyon tehlikesine 
mâruz kaldığı kabul edilen ve bu hastalığı yayabileceğine hükmedilen bir şahsı ifade eder. 

«Tecrit» bu tâbir bir şahıs yahut bir topluluk için kullanıldığı vakit bu şahıs veya topluluğun, 
enfeksiyonun intişarına mâni olunacak tarzda, vazifeli sağlık personeli müstesna diğer bütün şa
hıslardan aynlmasını ifade eder. 

«Teşkilât» Dünya Sağlık Teşkilâtını ifade eder. 
«Tifüs» bit ile intikal eden tifüsü ifade eder. 
«Tıbbi muayene» bir gemi, bir uçak, bir tren veya bir kara nakil vasıtasının ziyaret ve tef

tişini, aynı zamanda bunlann içinde bulunan şahısların iptidai muayenelerini ihtiva eder. 
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Fakat bir geminin deratize edilmesine ihtiyaç bulunup bulunmadığının tesbiti için yapılan 
devir ve teftişi ihtiva etmez. 

«Uçak» Milletlerarası bir seyahat yapan bir uçağı ifade eder. 
«Umum Müdür» Teşkilâtın Umum Müdürünü ifade eder. 
«Varış» bir geminin, bir uçağın, bir trenin yahut bir kara nakil vasatasmın (Vanşı): 
a) Bir deniz gemisinin bir limana varışını; 
b) Bir uçağın bir hava limanına varışını; 
c) Dahilî sefer yapan bir geminin, coğrafi k şartlara göre ve 104 ncü madde uyarınca alâ

kalı devletler arasında akdedilen sözleşmelere göre yahut varış ülkesinde meriyette bulunan kanun 
vo nizamlara göre, ya bir limana veya bir hudut mevkiine varışının; 

d) Bir tren veya bir kara nakil vasıtasının bir hudut mevkiine varışını ifade eder. 

Madde 3. 
1. Sağlık idareleri bir dairenin enfekte bir daire haline geldiğini haber alır almaz en geç 24 

saat zarfında telgraf ile teşkilâta ihbar ederler. 
2. Bu suretle mâkul derecede emin bir klinik teşhise istinaden ihbar edilen hastalık, mümkün 

olur olmaz, imkân dahilindeki lâboratuvar muayeneleriyle teyidedilir ve neticeleri derhal telgraf 
ile Teşkilâta bildirilir. 

Madde 6. 
1. îçinde, enfekte bir daire kâin bulunan bir ülkenin sağlık idaresi, bu daire tekrar salim bir 

hale gelir gelmez Teşkilâta bildirir. 
2. Enfekte bir daire, hastalığın tekrar zuhurunu veya başka dairelere muhtemel yayılmasını 

önlemek için bütün koruyucu tedbirler alındığı ve bunlar idame edildiği vakit ve : 
a) Veba, kolera, çiçek, tifüs veya hummayiracia mevzuubahsolduğu zaman müşahede edi

len son vakanın ölümünden, şifasından yahut tecridinden sonra işbu nizamnamede tesbit edilen 
tefrih devrinin iki misline müsavi bir zaman geçtiği ve yakınında kâin başka hiçbir daire hasta
lığa musabolmadığı vakit, ve eğer veba mevzuu-bahsolup aynı zamanda kemiricilerde de veba 
bulunuyorsa, ayrıca bu fıkranın (c) bendinde tesbit edilen müddet geçtiği vakit; 

b) ı) Aedes aegypti'den gayrı bir nakil tarafından naklolunan bir sarıhumma mevzubahs-
olduğu zaman, sarıhumma virüsünün faaliyetine dair bir işaret görülmeksizin üç ay geçtiği vakit; 

ıı) Aedes aegypti tarafından naklolunan bir Karıhumma mevzuubahsolduğu zaman, insanda 
görülen son vakadan beri üç ay veya Ae"des aegypîi endeksi bir ay müddetle devamlı surette yüzde 
Win altında tutulmuşsa son vakadan beri bir ay geçtiği vakit; 

e) Kemiriciler vebasında epizooti söndükten sonra bir ay geçtiği vakit; 
Tekrar salim hale gelmiş kabul edilebilir. 

Madde 14. 
1. Sağlık idareleri, ülkelerindeki limanlar ve hava limanlarının işbu nizamnamede derpiş edilen 

tedbirlerin tatbikini sağlamaya kâfi bir teşkilât ve teçhizata malik olmalarını âzami imkân nispe
tinde temin ederler. 

2. Her liman veya hava limanında bir içme suyu tesisatı bulunmalıdır. 
3. Her hava limanı, pislikleri, çöpleri, kullanılmış suları ve umumi sağlık için tehlikeli bulunan gıda 

maddeleri ile sair maddeleri tahliye ve zararsız hale getirmek için müessir bir tertibata malik olmalıdır. 

Madde 20. 
1. Her liman ile her hava limanının hududu dahilindeki saha sürfe veya kâhil haldeki AĞdes 

aegypti'den masun tutulur. 
2.. Sarıhumma ile enfekte bir daire içinde yahut böyle bir dairenin hemen yakınında veyahut 

sarıhummaya müsait bir bölge içinde kâin bir hava limanında tesis edilmiş bir. direkt transit bölge
si dâhilinde bulunan bütün mahaller sivrisinekten masun tutulur. 
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3. Bu maddenin maksatları için, bir hava limanının hududu, hava limanının itinaları ile uçakla

rın tevakkufuna yarıyan veya buna malisus olan sahanın yahut su sathının hulunduğu mıntakayı 
çevreliyen hat ile irae edilir. 

Madde 42. 
'Bir uçak sadece enfekte bir daire içinde bulunup fakat bizzat kendileri enfekte daireler olmıyan 

bir sıhhi hava limanı veya limanlarında karaya indiği için enfekte bir daireden geliyormuş gibi te
lâkki edilmez. 

Madde 43. 
Enfekte bir dairede karaya inmiş fakat yolcuları ve mürettebatı 34 ncü maddenin şartlarına ri

ayet etmiş bir uçak ile gelen şahıslar enfekte bir daireden geliyorlarmış gibi telâkki edilmezler. 

Madde 70. 
Her sağlık idaresi, kendi ülkesi dâhilinde sarıhummaya müsait bölge şartlarının mevcut bulun

duğu bölge veya bölgeleri teşkilâta bildirir ve bu şartlarda husule gelen her hangi hir değişikliği 
derhal haber verir. Teşkilât aldığı malûmatı bütün sağlı'k idarelerine nakleder. 

Madde 73. 
1. Enfekte bir dairede kâin her hava limanı personeli ile bu hava limanından faydalanan bir 

uçağın bütün mürettebatının muteber bir sarıhumma aşısı vesikasına malik olmaları mecburidir. 
2. Enfekte bir dairede kâin bir hava limanından kalkarak sarıhummaya müsait bir bölgeye gi

den uçaklar sağlık makamının kontrolü altında, teehhüre sebebiyet verilmeksizin kalkışından müm
kün olduğu kadar az evvel dezensektize edilirler, ilgili devletler uçuş esnasında uçağın ameliyeye 
müsait kısımlarına tatbik edilen dezensektizasyonu da kabul edebilirler. 

3. Aedes aegypti'nin el'an mevcut bulunduğu bir liman veya hava limanından kalkıp Aşdes 
aegypti'nin bertaraf edildiği bir liman veya hava limanına giden gemiler veya uçaklar da aynı şekil
de dezensektize edilirler. 

Madde 75, 
1. Muteber bir sarıhumma aşısı vesikasını hâmil olmıyarak enfekte bir daireden gelen ve mil

letlerarası bir seyahat esnasında henüz 34 ncü maddede bildirilen ayrılmayı (Segregation'u) sağlıya-
cak vasıtalara malik olmıyan sarıhummaya müsait bir bölgede kâin bir hava limanından geçmek mec
buriyetinde kalan her şahıs, bu • vasıtaları mevcudolan bir hava limanında, eğer bahse mevzu hava 
limanlarının kâin bulundukları ülkelerin sağlık idarecileri bu hususta bir anlaşma akdetmişlerse, 
74 ncü maddede kaydedilen müddetle alıkonulabilir. 

2. İlgili sağlık idareleri bu mahiyette bir anlaşmanın yürürlüğe girdiğini veya nihayet buldu
ğunu Teşkilâta bildirirler. Teşkilât bu bilgiyi bütün diğer sağlık idarelerine derhal bildirir. 

Madde 96. 
1. Bir ülkenin ilk tevakkuf limanına varmadan evvel, milletlerarası seyahat yapan bir gemi

nin kaptanı gemide bulunan bütün şahısların sağlık durumları hakkında malûmat edinir, ve varışta, 
bir Deniz Sağlık Beyannamesi doldurarak ve mürettebat arasında mevcutsa gemi tabibine de im
zalattıktan sonra bu limanın sağlık makamına tevdi eder. 

2. Kaptan ve mevcut ise gemi tabibi sağlık makamı tarafından geminin seyahat esnasındaki 
sağlık şartları hakkında sorulan bütün mütemmim sualleri cevaplandırır. 

3. Deniz Sağlık Beyannamesi lahika 5 te verilen numuneye uygun olmalıdır. 

Madde 104. 
Sıhhi, coğrafi, içtimai veya iktisadi şartları bakımından müşterek menfaatleri bulunan iki ve

ya daha fazla devlet, işbu Nizamnamenin tatbikini kolaylaştırmak için ve bilhassa aşağıdaki husus
larda, aralarında hususi anlaşmalar akdedebilirler: 

a) Komşu ülkeler arasında doğrudan doğruya ve süratle epidemiyolojik haberler teatisi; 
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b) Göller ve dahilî su yolları üzerindeki milletlerarası kabotaja ve milletlerarası trafiğe tatbik 

edilecek sağlık tedbirleri; 
c) Hemhudut ülkelerin sınırlarında tatbik edilecek sağlık tedbirleri; 
d) İşbu Nizamnamede bildirilen her sağlık tedbirinin tatbiki için iki veya daha fazla ülkele

rin tek bir ülke olarak ittihadı; 
e) Musap şahısların nakli için hususi şekilde tanzim edilmiş nakil vasıtaları kullanılması; 
2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında bahsi geçen anlaşmalar işbu Nizamnamedekilere muhalif hü

kümleri ihtiva etmemelidir. 
3. Devletler işbu madde hükümlerine göre akdedebilecekleri bütün anlaşmaları teşkilâta tebliğ 

ederler. Teşkilât bu anlaşmaların akdini derhal bütün sağlık idarelerine bildirir. 

Madde — II. 
Teşkilâtın Esas Nizamnamesinin 22 nci maddesi gereğince, bütün ademikabulleri veya ihtirazi 

kayıtları beyan etmek için derpiş edilen mühlet, işbu ek Nizamnamenin Dünya Sağlık Asamblesin-
ce kabul olunduğunun Umum Müdür tarafından tebliğ edildiği tarihten itibaren hesaplanmak üzere 
9 aydır. 

Madde — m . 

tşbu Ek Nizamname 1 Ekim 1956 tarihinde meriyete girer. 

Madde — IV. 

Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin aşağıdaki nihai hükümleri işbu Ek Nizamname hakkın
da da tatbik olunur: 106 neı maddenin 3 ncü fıkrası; 107 nci maddenin 1, 2 ve 5 nci fıkrala
rı ; 108 nci madde; 109 ncu maddenin 2 nci fıkrası, mezkûr 109 ncu maddede kayıtlı olan tari
hin işbu Ek Nizamnamenin III ncü maddesinde zikredilen tarihle değiştirilmesi kaydîle; 110 ilâ 
113 ncü (dâhil3 maddeler. 

Tasdikan lilmakal işbu vesika Meksiko'da 26 Mayıs 1955 tarihinde imzalanmıştır. 

Dünya Sağlık Asamblesi Reisi 
îgnacio Morones Prieto, 
Dünya Sağlık Teşkilâtı 

Umum Müdürü 
Marcolino Gomes Candau 

!>€»<•<( 
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Devre : X 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti 
Hükümetleri arasında imzalanan «Orta vadeli pamuk ve buğday 
Anlaşmasına mütedair Protokol» ün kabulü hakkında kanun 

lâyihası ve Hariciye ve Ticaret encümenleri mazbataları 
(1 /313) 

T. C. 
Başvekâlet 12 . VIII . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 166/2981 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan «Orta 
vadeli pamuk ve buğday Anlaşması hakkındaki Protokol» ün tasdikine dair Hariciye Vekâletince 
hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 11 . VI . 1955 tarihinde kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Mezkûr Protokol'ün, 5949 sayılı Kanunla müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği salâhi
yete istinaden îcra Vekilleri Heyetince 11 . VI . 1955 tarihli ve 4/5521 sayılı Kararname ile .tasdik 
edilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

26 Şubat 11953 tarihli Türk - Yugoslav Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek, Türkiye Cumhuriyeti 
ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında, 1 Nisan 1(954 - 31 Mart 1955 devresindeki 
mal mübadelelerine ait Protolün meriyet müddeti hitama erdiğinden, iki memleketin ticari müna
sebetleri ile ilgili meseleleri yeniden tezekkür etmek ve mezkûr Protokole ekli listeleri gözden geçir
mek maksadiyle Ankara'ya gelen Yugoslav Ticaret Heyetiyle, 14 Nisan 1955 tarihinden 3 Mayıs 
1955 tarihine kadar cereyan eden müzakereler sofunda, Orta vadeli pamuk vo buğday Anlaşması 
hakkındaki Protokol, 8 Mayıs 1955 tarihinde, Belgrad'da imzalanmıştır. 

Beş senelik bir müddet için akdedilmiş olan mezkûr Protokolde, senelik devreler zarfında Yugos
lavya'ya, her sene, 4 000 ton pamuk ile ihracata tahsis olunacak senelik buğday miktarının % 20 
sinin ihracolunması ve fakat bu mecburi buğday ihracatının senelik olarak 100 000 tondan aşağı ve 
200 000 tondan fazla olmaması kararlaştırılmıştır. 

îşbu Protokol memleketimiz menfaatlerine uygun mütalâa edildiğinden, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Yüksek tasvibine arz olunur. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. ili. 
' Hariciye Encümeni 

. Esas No. 1/313 
Karar No. 11 

31 . I . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Fede
ratif Halk Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 
imzalanan «Orta vadeli pamuk ve buğday An
laşmasına mütedair Protokol» ün kabulü hakkın
da kanun lâyihası, Hükümet mümessillerinin de 
hazır olduğu halde müzakere edildi. 

Esbabı mucibede serdedilen hususlar encü-
menimizce de yerinde görüldüğünden lâyiha ay
nen ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi M. M. 

izmir îstarfbul 
, • ' C. Baban F. Tekil 

Kâtip 
Denizli Çanakkale Çanakkale 

A. Çobanoğlu N. F. Alpkartal B. Enüstün 

Çorum Çorum Erzurum 
•S. Buran K. Terzioğlu R. S. Burçak 

Hatay 
A. M. Bereketoğlu 

Kastamonu 
B. Aktaş 

İstanbul 
N. Nadi 

imzada bulunamadı 

Konya 
M. Obuz 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/313 

Karar No. 28 

13 .VI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federa
tif Halk Cumhuriyeti hükümetleri arasında im
zalanan (Orta vadeli pamuk ve buğday Anlaş
masına mütedair Protokol) ün kabulü hakkında 
kanun lâyihası, ilgili hükümet mümessillerinin 
iştirakiyle encümenimizde incelendi. 

Türkiye Cumhuriyetiyle Yugoslavya Federa
tif Halk Cumhuriyeti arasında münakit 26 Şu
bat 1953 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına 
ek, 1 Nisan 1954 - 31 Mart 1955 devresindeki 
mal mübadelelerine ait protokolün meriyet müd
deti hitama erdiğinden, yeniden tanzim edilen 
Orta vadeli pamuk ve buğday Anlaşmasına ait 
Protokol memleketimiz menfaatlerine uygun gö
rülerek lâyiha aynen ve ittifakla kabul edilmiş
tir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ticaret En. Reisi 
Bursa 

H. Şaman 
Kâtip 

Konya 
M. Güzelkîlınç 

Bursa 
B. C. Zağra 

Erzurum 
C. önder 

Kocaeli 
H. Q. Erkan 
Ordu 

M. Yazıcı N. 

M. M. 
Ankara 

N. İnanç 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Çoruh 
H. Çeltikçioğlu 

Kocaeli 
H. Başak 

imzada bulunamadı 
Maraş 

R. Öksüz 
Seyhan Sivas 

/ . Tolon H. Yüksel 

( S. Sayısı : 214 ) 



— 3 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti Hükümetleri arasında imzala
nan (Orta vadeli pamuk ve buğday Anlaşması
na mütadair Protokol) ün kabulü hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükü
metleri arasında 8 Mayıs 1955 tarihinde Bel-
grad'da imzalanan Orta vadeli pamuk ve buğ
day Anlaşmasına mütadair Protokol kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

11 . VI . 1955 
Başvekil ve 

Hariciye V. V. 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

M. Sarol 
Devlet Vekili 
F. Köprülü 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Îkt. ve Ticaret Vekili 
S. Yır cali 

Güm. ve İnh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
O. Kapani 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
İşletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 
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ORTA VÂDELÎ PAMUK VE BUĞDAY ANLAŞMASI HAKKINDA PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti, mem
leketleri arasındaki iktisadi ve ticari münasebetlerde daha büyük bir gelişme ve istikrar sağla
mak maksadiyle aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1. 

Türk ve Yugoslav hükümetleri, 1955 mahsul yılından itibaren 5 senelik bir devre zarfında, 
Türkiye'den Yugoslavya'ya yumuşak buğday ve pamuk ihraç ve ithaline, karşılıklı olarak, aşağıda
ki hadler dâhilinde müsaade edeceklerdir : 

a) Senelik her devre zarfında Yugoslavya'ya satılacak buğday, Türkiye'de ihracata tahsis 
edilen buğday miktarının % 20 sine tekabül edecektir. 

Ancak, senelik her devre zarfındaki bu mecburi satış, 100 000 tondan az ve 200 000 tonda». 
fazla olmıyacaktır. 

b) Senelik her devre zarfında mecburi pamuk satışı 4 000 ton olacaktır. 

Madde — 2. 

îşbu Protokolün 1 nci maddesinde derpiş olunan buğday ve pamuk miktarları, iki Hükümetin,,. 
memleketleri arasında mübadele edilecek mallar listesinde tesbit edecekleri senelik kontenjan
lara dâhil bulunacaktır. 

Madde — 3. 

Her iki hükümet, buğday ve pamuk satışlarının, her iki taraf için tatminkâr ve uygun fiyat
larla icrası hususunda âzami gayret göstereceklerdir. 

Madde — 4. 

îşbu Protokolün 1 nci maddesinde derpiş olunan yumuşak buğday ve pamuk hakkındaki mec
buri miktarlar, ancak, mevzuubahis sene zarfında, Türkiye bu maddeleri ihraç imkânlarına mâlik 
bulunmadığı takdirde azaltılabilecektir. 

Madde — 5. 

Her iki Hükümet, müşterek mutabakatla, işbu Protokolde, lüzumlu görülen değişiklikleri her 
zaman yapabileceklerdir. 

Madde — 6. 

işbu Protokol, imzası tarihinde muvakkaten meriyete girecek ve 5 sene yürürlükte kalacak
tır. Mezkûr Protokol iki memleketin salahiyetli mercileri tarafından tasdik edilince katî olarak 
meriyete girecektir. 

Belgrad'da 8 Mayıs 1955 tarihinde, Fransızca iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türk Hükümeti adına . Yugoslav Hükümeti adına 
Fatin Rüştü Zorlu Svetozar Vukmanovie 

• • * B f c > • 
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Dtvr» : X 
Iüttaa:2 S. S A Y I S I 215 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında emtia mübadelesi ve hububat satışlarına dair Anlaşma
nın ve ekinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 

Ticaret encümenleri mazbataları (1 /281) 

T. C. 
Başvekâlet 13 . V . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -141/1706 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika-Birleşik Devletleri arasında emtia mübadelesi ve 
hububat satışlarına dair Anlaşmanın ve ekinin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan 
ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 8 . V . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun 
lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
F. Köprülü 

ESBABI MUCÎBE 

1954 - 1955 yılı kampanyasında hububat istihsalinin memleketimizin ihtiyacına kâfi gelmeyece
ğinin anlaşılmış olması üzerine hariç memleketlerden ehven şeraitle bir miktar ekmeklik ve yemlik 
hububat temini için lüzumlu teşebbüsler yapılmış ve bu istişareler sonunda bunun Amerikan istok-
larından tedarikinin mümkün olacağı neticesine varılmıştır. 1954 - 1955 yılı ihtiyacını karşılamak 
ve 1955 senesi rekoltesine de asgari bir istokla girebilmek'için 300 bin ton ekmeklik buğday ve 200 
bin ton yemlik hububatın temini Hükümetimizce lüzumlu görülmüş ve bu maksatla Amerika'ya 
Ziraat Vekilimiz Nedim ökmen'in riyasetinde bir müzakere heyeti izam edilmiştir. Heyetimizin 
Amerika'daki temasları ve müzakereleri müspet netice vermiş ve matlup miktarda hububatın eh
ven şeraitle teminine muvaffak olunmuş ve bu şeraite ait anlaşma Milletlerarası İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı Genel Sekreteri Melih Esenbel ile Amerika Hükümeti temsilcileri arasında 15 Kasım 1954 
tarihinde Vaşington'da imzalanmıştır. 5436 sayılı Kanuna tevfikan imzası tarihinde meriyete gi
ren bu Anlaşma mucibince hububat mubayaası iki partide yapılacaktır. 

Birinci parti olarak memleketimize 200 bin ton buğdayın ve 125 bin ton yemlik hububatın derhal 
şevkine başlanacaktır. İlk partide verilecek buğdaylardan 100 bin tonu 18 ay zarfında teslim edi
lecek Türk kromu mukabili, 30 bin tonu 1954 - 1955 Amerikan F.O.A. yardımına mahsuben, 70 bin 
tonu da 480 sayılı Amerikan Kanunu mucibince Türkiye'de tediye edilecek Türk parası mukabili 
alınacaktır. 125 bin tonluk yemlik'hububatın bedeli de keza 480 numaralı Amerikan Kanunu ge
reğince Türkiye'de tediye edilecek Türk parası ile karşılanacaktır. 

îkinci partiye gelince; Şubat 1955 tarihinde Türk ve Amerikan makamları arasında vâki ola
cak yeni görüşmelerde Türkiye'nin hububat ithali lüzumu teeyyüdettiği takdirde 70 bin ton buğ-



day 1954 - 1955 Amerikan FOA Yardımına mahsuben, 30 bin ton buğday 480 numaralı Amerikan 
Kanunu gereğince, Türkiye'de ödenecek Türk parası mukabilinde verilecektir. 75 bin ton yemlik 
hububat da keza 480 sayılı Amerikan Kanunu gereğince aynı şekilde verilecektir. 480 sayılı Ame
rikan Kanununa tevfikan memleketimizde ödenecek olan Türk paraları Amerika Hükümeti adına 
T. C. Merkez Bankasında bir hesabı mahsusa yatırılacak ve kısmen Amerikan Hükümetinin Tür
kiye'deki ihtiyaçlarını karşılamak, kısmen de memleketimizin kalkınma işleri için hükümetimiz 
emrine verilmek suretiyle kullanılacaktır. 

Yukardaki izahattan müsteban olacağı veçhile, bu Anlaşma memleketimizin geçici hububat sı
kıntısını, her hangi bir döviz sıkıntısı tevlidetmeden giderebilecek bir mubayaa imkânı sağlamış
tır. 

Menfaatlerimize uygun bulunan bu Anlaşmanın tasdiki Büyük Millet Meclisinin tensibine arz 
olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni # 31.1.1956 

Esas No. 1/281 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri arasında emtia mübade
lesi ve hububat satışlanna dair Anlaşmanın ve 
ekinin tasdiki hakkında kanun lâyihası, Hükü
met temsilcilerinin iştirakiyle encümenimizde 
tetkik ve müzakere edildi : 

Hükümet lâyihasının esbabı mucibesindeki 
hususlar encümenimizce de yerinde görüldüğün
den lâyiha aynen ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata M. 

tzmir İstanbul 
C. Baban F. Tekil 

Kâtip 
Denizli Çanakkale Çanakkale 

A. Çobanoğlu N.F.Alpkartal B. Enüstün 

Çorum Çorum Frzurum 
S. Baran K. Terzioğlu U. 8. Burçak 

Hatay istanbul 
A. M. Berektoğlu imzada bulunamadı 

N. Nadi 

Kastamonu Konya 
B. Aktaş M, Ohuz 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 

Esas No. 1/281 
Karar No. 25 

13. VI. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri arasında emtia mübade
lesi ve hububat satışlarına dair Anlaşmanın ve 
ekinin tasdiki hakkında kanun lâyihası, ilgili 
Hükümet mümessillerinin iştirakiyle encümeni
mizde incelendi. 

1954 - 1955 yılı kampanyasında müsaidol-
maması dolayısiyle dış memleketlerden müsait 
şartlarla bir miktar ekmeklik ve yemlik hubu
bat temini için yapılan teşebbüsler neticesinde 
Birleşik Amerika stoklarından istifade etmek 
imkânı elde edilmiştir. , 

480 sayılı Amerikan Kanunu şümulü içinde 
mütalâa edilen bu mubayaanın iki partide ta
hakkukunu mümkün kılan bu anlaşma, memle
ketimizin geçici hububat sıkıntısı ve her hangi 
bir döviz darlığı, yaratmadan giderecek mahi

yette görülmüş ve lâyiha aynen ve ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin Yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ticaret En. Reisi 

Bursa 
H. Şaman 

Ankara 
/ / . Bulgurlu 

Erzurum 
C. önder 

Kocaeli 
H. O. Erkan 

Seyhan 
N. 1. Tolon 

Mazbata M. Kâtip 
Ankara Konya 

N. İnanç M. Güzelkıhnç 
Bursa Çoruh 

B. C. Zağra H. Çeltikçioğlu 
Kocaeli 

H. Başak 
İmzada bulunamadı 

Maraş Ordu 
R. öksüz M. Yazıcı 

Sivas 
H. Yüksel 

İmzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında emtia mübadelesi ve hu

bubat satışlarına dair Anlaşmanın ve ekinin 
tasdiki, hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
emtia mübadelesi ve hububat satışlarına dair 15 
Kasım 1954 tarihli Anlaşma ve eki tasdik olun
muştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

8 . V.1955 
Başvekil Vekili 

F. Köprülü 
Devlet Vekili 

M. Sarol 
Devlet Vekili 
F. Köprülü 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
O. Kapani 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Millî Müdafaa Vekili ve 
Hariciye V. V. 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. B. Uz 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İkt. ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

Güm. ve İnh. Vekili Ziraat Vekili 
E. Kalafat N. ökmen 

Münakalât Vekili Çalışma Vekili 
M. Çavuşoğlu H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARA

SINDA EMTİA MÜBADELESİ VE HUBUBAT SATIŞLARINA DAİR ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Amerika Birleşik Devletlerinden 300 000 ton buğday ve 
200 000 ton Birleşik Devletleri yemlik hububatı talebi nazarı itibara alınarak ve Türkiye'nin müb
rem ihtiyacı göz önünde bulundurularak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri, Birleşik Devletlerce yapılacak yardımın aşağıdaki şekilde yapılması hususunda mutabık kal
mışlardır : 

/ - Kısım 

1. Seksen üçüncü Kongrenin, 480 sayılı Birleşik Devletler Kanununun 3 ncü bölümünde derpiş 
edilen salâhiyet mucibince vazife ifa eden Birleşik Devletler Ziraat Vekâletinin ve The Commodity 
Credit Çorporation'i, takriben 100 bin ton buğday ile Türkiye menşeli maden tasviyeciliğine ait 
krom madeninin sarian mübadelesinin teminini deruhde edecektir. 

The Commodity Credit Corporation, Birleşik Devletler buğdayı ile Türkiye kromu mübadelesin
de Birleşik Devletlerin hususi ticari yollarını kullanacaktır. Bu müessese, bu mübadelede Birleşik 
Devletlerce verilecek olan buğdayın bir kısmını, Türkiye'den başka diğer dost memleketlere de ih-
racedilmesini derpiş edebilir; ancak bakiyenin Türkiye'ye sevk edilmesi şarttır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, akdedildikleri tarihten itibaren 18 aylık bir müddet zarfında 
Amerikan tacirleriyle yapılan mübadele mukavelenameleri mucibince krom ihracatının teshilini de
ruhde eder. 

2. FOA, mûtat gaye ve usullerine uygun olarak, Türkiye'ye 30 bin ton buğday ihraç ve satışı
nı; seksen üçüncü Kongrenin 665 sayılı Birleşik Devletler Kanunu hükmünce temin edilen müda
faaya yardım fonlarından finanse edecektir. Bu finansman Birleşik Devletler 1955 malî yılı zar
fında Türkiye için plânlanmış olan müdafaaya yardım fonları meblâğından temin edilecektir. Bu 
muamele dolayısiyle tediye karşılığı olarak, yatırılacak liralar, Birleşik Devletler tarafından Tür
kiye Silâhlı Kuvvetlerine yardım maksadiyle sarf edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, buğday finansmanı yapılması için FOA'ya hemen müracaat 
etmekle ve FOA'dan tedarik müsaadesinin alınması üzerine gereken yardımı yapmakla bu muame
leleri kolaylaştırmayı taahhüdedecektir. 

3. Birleşik Devletler Zirâat Vekâleti, 70 bin ton buğday ile 125 bin ton yemlik hububatın Tür
kiye'ye ihracını, Seksen Üçüncü Kongrenin 480 sayılı Birleşik Devletler Kanununun 1 nci babına 
tâbi Türk lirası mukabilinde finanse etmeye hazırdır. 

Bu malların satışı, Birleşik Devletler Ziraat Vekâletinin usul ve nizamatma tâbi olacaktır. Bu 
husustaki malûmat yakında tebliğ olunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Birleşik Devletler Ziraat Vekâletince tediye veya finanse edi
len (navlun veya muamele giderleri de dâhil olmak üzere) malların dolarla satış bedeline muadil 
lira meblâğını, Birleşik Devletlerin Ankara'daki hesabına yatıracaktır. 

İşbu satışların dolar bedeli, son tebliğ raporu tarihinde mer'i kambiyo rayicine göre liraya çev
rilecektir. Birleşik Devletler hesabına lira olarak geçirilecek meblâğın Misyonun salahiyetli me
muru, veya Birleşik Devletlerin başka bir salahiyetli mümessili tarafından Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin tebliğ raporunun ibrazı üzerine, yatırılacaktır. Türk lirası olarak yatırılacak bu 
meblâğlar, Birleşik Devletlerin taahhütlerini karşılamak ve Türkiye'nin kaydettiği kalkınmayı 
hızlandırmak için kullanılacaktır. 

» 
II • Kısım 

15 Nisan 1955 ten geç olmamak üzere, iki devre Türkiye'nin geriye kalan 175 bin ton kadar hu
bubat talebini karşılamak ihtiyacı ile ilgili olarak istişarede bulunacaklardır. Türkiye'nin mübrem 
ihtiyaçlarının başka şekilde karşılanamıyaeağı her iki hükümetçe müştereken tesbit edildiği tak-
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dirde, Birleşik Devletler Hükümeti, aşağıda tasrih olunduğu şekilde hareket etmeyi taahhüdede-
cektir. 

1. 100 bin tona kadar buğdayın; 
a) % 70 i, Seksen Üçüncü Kongrenin kabul ettiği 665 sayılı Birleşik Devletler Kanunu muci

bince müdafaaya yardım fonları ile FOA (Dış Muameleler idaresi), taafmdan finanse edilecektir; 
bu finansman, Birleşik Devletler 1955 malî yılı zarfında Türkiye için tahsis edilmiş olan müdafa
aya yardım fonları meblâğından temin olunacaktır ve 

b) % 30 u da, Ziraat Vekâletince Seksen Üçüncü Kongrenin 480 sayılı Birleşik Devletler Ka
nununun 1 nci babı hükmüne tâbi olarak Ziraat Vekâleti tarafından finanse edilecektir. 

2. 75 bin ton kadar yemlik hububat, Seksen Üçüncü Kongrenin 480 sayılı Birleşik Devletler 
Kanunu 1 nci babı hükmüne tâbi olarak Ziraat Vekâleti tarafından tedarik edilecektir. 

II nci kısımda derpiş edilen emtia bedelinin tediyesi karşılığında yatırılacak Türk lirası, Sek
sen Üçüncü Kongrenin 665 sayılı Birleşik Devletler Kanunu ve Seksen Üçüncü Kongrenin 480 sa
yılı Birleşik Devletler Kanunu birinci babı hükmüne tâbi olarak, yapılan işler dolayısiyle tahassül 
eden Türk lirasının sarf edilmesine ait birinci kısımda zikredilen usul gereğince kullanılacaktır. : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu Anlaşmada mevzuubahis hububatın zaruretini ve dahilî is
tikraz için kullanılacağını kabul ve binaenaleyh, 1 Temmuz 1955 ten veya iki hükümet arasında 
mutabık kalınacak daha erken bir tarihten evvel hububat ihracetmiyeceğini taahhüdeder. Federal 
Almanya'ya ihraeedilebilecek olan 20 bin tona kadar siha buğdayı ve Yunanistan'a ihracedilebile-
cek 5 bin tona kadar rdüşük kaliteli sert durum buğdayı yukardaki hükümlere istisna teşkil eder. 

Bundan başka, Birleşik Devletler Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile istişareden 
sonra, Türkiye'nin bu mevzudaki ihtiyacının başka bir şekilde karşılanmasının mümkün olduğu 
tesbit edildiği takdirde I ve II nci kısımlarda derpiş edilen ekmeklik veya yemlik hububat sevki-
yatmı durdurmak hakkını haizdir. 

Buna, işbu Anlaşmanın bir cüz'ü mütemmimi olan, Seksen Üçüncü Kongrenin 480 sayılı Birle
şik Devletler Kanunu 1 nci babına tâbi olan ihtiyaç fazlası zirai mdadelere dair Birleşik Devlet
ler Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki mutabakat muhtırası ilişiktir. 

Bu Anlaşma imzası tarihinden itibaren meriyete girecektir. 
Yukardaki hususatı teyiden Tarafların salahiyetli mümessilleri işbu Anlaşmayı imzalamışlar

dır. 
15. Kasım 1954 günü Washington'da tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
Adına Adına 

EK 

Seksen Üçüncü Kongrenin çıkardığı 480 sayılı Birleşik Devletler Kanununun I. faslı hükmüne 
tâbi olan ihtiyaç fazlası zirai maddeler hakkındaki Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Birleşik Ame

rika Devletleri arasında mutabakat muhtırası 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri : 
Birleşik Devletlerin bu malları normal olarak sürdüğü pazarları değiştirmiyecek ve bu zirai 

malların dünya fiyatlarını ihlâl etmiyecek şekilde gerek kendi memleketleri arasında gerek diğer 
dost memleketlerle zirai emtia tedarikinin geliştirilmesinin şayanı arzu olduğunu kabul ederek, 

Birleşik Devletlerde istihsal edilen ihtiyaç fazlası zirai maddelerin Türk lirası mukabilinde 
mubayaasını ticaretin bu şekilde genişlemesine medar olacağı mülâhazasiyle ve bu satışlarda 
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birikecek Türk lirasını her iki memleketin de menfaatine uygun şekilde kullanılacağım nazarı 
itibara alarak, 

ihtiyaç fazlası zirai maddelerin 1954 yılı zirai maddeler ticaretinin geliştirme ve yardımlaşma 
kanununa uygun olarak Amerika Hükümeti tarafından satılmasına mütaallik anlaşmaları ve 
her iki Hükümetin bu maddelerin ticaretinin geliştirilmesi hususunda ferden veya müştereken 
alacakları tedbirleri tebarüz ettirmek arzusiyle aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır : 

Madde — I. 

Mahallî pata mukabilinde satış 

1. Bu maddenin 2 nci paragrafında temas edilen mütemmim emtia anlaşmalarının müzakere 
ve tatbikine tâbi olmak üzere, Birleşik Amerika Devletleri 1954 zirai maddeler ticaretini geliştir
me ve yardımlaşma kanunu ahkâmına uyarak, ihtiyaç fazlası addedilen zirai maddelerin Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti Devleti tarafından mezun kılınmış olan alıcılara Türk lirası mukabi-

.linde satışım taahhüdeder. 
2. İki hükümet, bu Anlaşma hükümleriyle birlikte emtia satışına ve bu satışlardan müte

vellit meblâğların kullanılışına tatbik edilecek olan mütemmim anlaşmalar aktedeceklerdir. Mü
temmim Anlaşmalar emtianın satış ve teslimatına, paraların tediye, vâde ve şartlarına ve diğer 
hususlara ait hükümleri ihtiva edeceklerdir. Mütemmim Anlaşmaların hükümleri, Birleşik Devlet
lerce verilen ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tasdikine bağlı olan tedarik müsaadelerine it
hal olunacaktır. 

Madde — II. 

Mahallî paranın kullanılma şekilleri "'' ~ *"'' 

1. iki Hükümet bu Anlaşma mucibince yapılacak satışlar dolayısiyle Birleşik Amerika Dev
letleri hesabında birikecek olan Türk lirasını Birleşik Devletler tarafından aşağıdaki maksatlar 
için vte şu nispetler dâhilinde sarf edilmesi hususunda mutabık kalmışlardır : 

a) Bu mutabakat muhtırasının ekli bulunduğu Anlaşmanın 1 kısım, 3 bölümü tahtında biri
ken mahallî paranın kullanılması şekilleri : 

i) Buğday ve yemlik hububatın % 50 sinin dolar bedeline muadil Türk lirası ile, Birleşik 
Devletlerin hariçteki taahhütleri karşılanacaktır. 

ii) Buğday ve yemlik hububat dolar bedelinin Türk lirası mukabilinin !% 50 si : Çok taraflı 
ticareti ve iktisadi inkişafı takviye maksadiyle yabancı paranın, temin olunduğu dost milletin 
müesses banka usulleri gereğince veya Birleşik Devletler Reisicumhurunun diğer her hangi bir 
tarzda muvafık mütalâa edeceği şekilde istikraz teminine tahsis olunacaktır. (Stratejik emtia, 
hizmetler veya yabancı paralar bu gibi istikrazların tasfiyesi için kabul edilecektir.) 

b) Bu mutabakat muhtırasının ekli bulunduğu Anlaşmanın II kısmı, 1 bölümü (b bendi) ve 
2 bölümü gereğince birikmiş olan mahallî paraların kullanılması şekilleri : 

i) Buğday ve yemlik hububatın % 50 sinin dolar bedeline muadil Türk lirası ile Birleşik 
Devletler hariçteki taahhütleri karşılanacaktır. 

ii) Buğday ve yemlik hububat dolar bedelinin Türk lirası mukabilinin % 50 si : Çok Ta
raflı ticareti ve iktisadi inkişafı takviye maksadiyle yabancı paranın, temin olunduğu dost mil
letin müesses banka usulleri gereğince veya Birleşik Devletler Reisicumhurunun diğer her hangi 
bir tarzda muvafık mütalâa edeceği şekilde istikraz teminine tahsis olunacaktır. (Stratejik em
tia, hizmetler veya yabancı paralar bu gibi istikrazların tesviyesi için kabul edilecektir.) 

2. Bu Anlaşma mucibince biriken Türk liraları, bu maddenin 1 paragrafında zikredilen 
maksatlar için Birleşik Devletler Hükümeti tarafından, bu hükümetçe tâyin edilen şekilde ve tes-
bit edilen zamanda sarf edilecektir. 
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Madde — III. 

Umumi taahhütler 

1. Türkiye Cumhuryeti Hükümeti, 1954 zirai maddeler ticaretini geliştirmek ve Yardımlaşma 
Kanunu ahkâmına tâbi bulunan ihtiyaç fazlası zirai maddelerin başka memleketlere satılması
na veya sevk olunmasına veya dahilî ihtiyaçtan gayrı maksatlar için kullanılmasına mâni olmak 
üzere gereken hüküm ve tedbirleri almayı ve bu maddelerin mubayaasının Birleşik Devletlerin 
dostu olmıyan memleketlerin bu veya buna benzer emtialardan daha fazla temin etmeleri neticesini 
tevlidetmiyeceği hususunda teminat vermeyi taahhüdetmiştir. 

İki Hükümet 1954 zirai maddeler ticaretini geliştirme ve yardımlaşma Kanunu ahkâmına tâbi 
olan ihtiyaç fazlası zirai maddeler satışlarının dünya zirai maddeler fiyat muvazenesinin ihlâl, Bir
leşik Devletlerin bu maddeler piyasalarında taha/vüle sebebiyet vermemesinin veya hür dünye 
memleketleri arasındaki ticari münasebatm madd ten ihlâl olunmamasının temini hususunda mâkul 
tedbirleri alacaklarını taahhüdetmişlerdir. 

3. Bu Anlaşma hükümleri yerine getirirken iki Hükümet, zirai maddelere olan piyasa talep
lerini artırmak ve genişletmek için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerdir. 

Madde — IV. 

İstişare 

Âkıd Taraflardan birinin talebi üzerine, iki Hükümet, bu Anlaşmanın tatbiki veya bu An
laşma gereğince yapılan işler veya muameleler ile ilgili her hangi mesele hakkında istişarede bulu
nacaklardır. 

>o-o 
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S. SAYISI : 216 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında emtia mübadelesine ve hububat satışına dair akdedilen 
Ek Anlaşmanın ve merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâyihası 

ve Hariciye, Ziraat ve Ticaret encümenleri mazbataları 
(1/347) 

. T. c. • " " " • : • " " • • • ; ' ; - ~ " : , 

Başvekâlet 15 . XII . 1955 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Bayı : 71 - 204/4056 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında emtia mübadelesine ve hububat 
satışına dair akdedilen Ek Anlaşmanın ve merbutlarının tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince ha
zırlanan ve Yüksek Meclise takdimi* İcra Vekilleri Heyetince 29 . XI . 1955 tarihinde kararlaştırı
lan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiklerıyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

15 Kasım 1954 tarihinde Vagington'da Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, 
emtia mübadelesi ve hububat satışlarına mütedair imzalanmış olan Anlaşma mucibince memleketi
mize 000 bin ton buğday ile 125 bin ton yemlik hububatın derhal sevkı kararlaştırılmış ve bu miktar 
memleketimizin ihtiyacını karşılayamadığı takdirde, 1175 bin tonluk bir had dâhilinde ikinci bir 
parti hububatın verilmesi lüzumunun ve şartlarının 1955 Şubatında yapılacak yeni müzakereler 
neticesinde tesbiti derpiş olunmuştur. 

Hükümetimiz mevzuubahis vâdenin hululünde 100 bin ton buğdayın ve 75 bin ton yemlik hubu
batın ithaline lüzum görmüş ve bu hususta müzakerelerde bulunmak üzere (28 Şubat 1955 tarihinde 
Milletlerarası. İktisadi İş Birliği Teşkilâtı Genei Sekreteri Melih Esenbel'in riyasetinde Amerika'ya 
bir heyet izam eylemiştir. İşbu müzakerat sonunda 100 bin ton buğday ve 75 bin ton yemlik hubuoa-
tın memleketimize şevki hususunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Amerika Ziraat Nezareti stokla
rından, yünlü mensucat sanayiimizin âcil ihtiyacını karşılamak üzere kirli yapağı ve Millî Müdafaa 
Vekâletimizin piyasadan almakta müşkilât çektiği pamuk yağı gibi maddelerden muayyen bir mikta
rın memleketimize ehven şeraitle tahsisi imkânlarının temini cihetine gidilmiştir. Bu bapta cere
yan eden müzakerat da müspet şekilde intacedilmiş ve bütün bu hububat ve emtianın memleketi
mize verilmesi hakkında, 28 Nisan 1955 tarihinde bir Ek Anlaşma imza edilmiştir. Bu Anlaşmaya 
göre : 

1. AmerikJ hükümeti tarafından verilmesi mukarrer olan buğdayın 70 bin tonu FOA yardımın
dan, bakiye 30 bin ton ile 75 bin ton yemlik hububat da 480 numaralı Amerikan kanununa müs
teniden Türk parası karşılığında verilmektedir. FOA yardımından sağlanan buğdayların Türk li
rası karşılıkları Millî Savunma hizmetlerine tahsis olunmaktadır. 

Devre : X 
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2. 9 bin ton yapağı 480 numaralı Kanunun 303 ncü maddesine tevfikan hususi firmalar va-
sıtasiyle Amerika Ziraat Vekâletine bağlı (Commodity Credit Corporation) tarafından şayanı ka
bul görülecek kalite ve fiyatta Türk menşeli krom ve manganez cevheri ile 1956 yılından itibaren 
iki sene zarfında mübadele edilecektir. Bu suretle yapağının tamamının derhal memleketimize 
sevk olunabilmesi ve mukabilini teşkil eden maden cevherinin ise 1956 da başlamak üzere iki se
nelik bir vâde ile peyderpey istihsal ve ihraeedilmesi sağlanmış olacaktır. 

3. 480 sayılı Amerikan Kanunu gereğince memleketimize verilmesi kabul edilen 12 bin ton ka
dar yarım rafine pamuk yağının bedelini ve aynı zamanda denizaşırı navlun masraflarını da kar
şılamak üzere 4,3 milyon dolar Türkiye Hükümeti emrine tahsis olunmaktadır; bu dolarların kar
şılığı Türk parası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Amerika Hükümeti adına bir hesaba 
yatırılacaktır. Bu suretle alınan pamuk yağı hiçbir haricî malî külfeti istilzam etmeksizin ithal 
olunmaktadır. 

4. 480 sayılı Kanuna tevfikan ödenen dolar karşılıkları Türk liralarının % 50 si, kalkınma 
projelerine tahsis olunacak, diğer % 50 si Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'deki masrafla
rını ödemede kullanılacaktır. 

Yukardaki izahattan müsteban olacağı veçhile, bu Ek Anlaşma memleketimizin geçici hububat, 
yapağı ve pamuk yağı sıkıntısını her hangi bir döviz sıkıntısı tevlidetmeden giderebilmesini müm
kün kılmıştır. „ 

Menfaatlerimize uygun bulunan işbu Ek Anlaşmanın tasdiki Büyük Millet Meulisinin tensibi
ne' arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 15 . 11 . 1956 

Esas No. 1/347 
Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında emtia mübadelesine 
ve hububat satışına dair akdedilen Ek Anlaşma
nın ve merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâ
yihası, hükümet mümessillerinin iştirakiyle en
cümenimizde tetkik ve müzakere olundu : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında emtia mü
badelesi ve hububat satışına dair akdedilen 28 
Nisan 1955 tarihli Ek Anlaşma, memleketimizin 
muvakkat hububat, yapağı ve pamuk yağı sıkın
tısını her hangi bir döviz sıkıntısı tevlidetmeden 
giderebileceği için memleketimiz için faydalı ol
muştur. 

Bu sebeple encümenimiz tasarıyı aynen kabul 
etmiştir. 

Havalesi gereğince Ziraat Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye Encümeni 
Reisi Bu M. M. Kâtip 
îzmir Denizli 

C. Baban A. Çobanoğlu 

Çorum Çorum 
8. Baran K. Terzioğlu 

Erzurum İstanbul 
R. 8. Burçak L. Ktrdar 

Kastamonu Konya 
B. Aktaş M. Obuz 

Manisa ^ Manisa 
H. Bay ur A. Karaosmanoğlu 
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Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 

Esas No. î/347 
Karar No. 19 

9 . V.1956 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında emtia mübadelesine 
ve hububat satışına dair Ek Anlaşmanın ve mer
butlarının tasdikine dair kanun lâyihası, ilgili 
Hükümet mümessillerinin iştirakiyle encümeni
mizde müzakere edildi : 

îki devlet arasında yapılan 28 'Nisan 1955 ta
rihli Ek Anlaşma ve merbutları memleketimize 
karşılığı tamamen Türk parası ve manganez, 
krom gibi ihraç mallarımızla ödenmek üzere dö
vizsiz buğday, yemlik hububat, pamuk yağı it
halini sağlamış bulunmaktadır. 

Bu sebeple Hükümetimiz lehine şartları ih
tiva eden mezkûr Ek Anlaşmanın tasdikine dair 
kanun lâyihası, encümenimizce aynen ve ittifak
la kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine gön

derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile su
nulur. 
Ziraat En. Reisi M. M. Kâtip 

Muğla Bilecik Uşak 
T. Akarca 1. S. Çakıroğlu H. Yılmaz 

Bolu 
R. Ak§emsettinoğlu 

Bursa 
S. Karacabey 

Giresun 
A. N. Duyduk 

Kocaeli 
N. Unat 

Ordu 
B. Baykal 

Seyhan 
1. Uslu 

Konya 
A. Çilingir 

Samsun 
H. Tekay 

Burdur 
H. Çimen 
Denizli 

R. 'Tavaslıoğlu 
İmzada bulunamadı 

Kırşehir 
O. Alişiroğlu 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

Seyhan 
L. Sezgin 

Yozgad 
A. Ünlüsoy 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 

Esas No. 1/347 
Karar No. 30 

Yüksek Reisliğe 

13 .VI . 1956 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Amerika 
Birleşik Devletleri arasında emtia mübadelesi
ne ve hububat satışına dair Ek Anlaşmanın ve 
merbutlarının tasdikine dair kanun lâyihası, il
gili hükümet mümessillerinin iştirakiyle encü
menimizde incelendi. 

15 Kasım 1954 tarihinde Vashington'da Hü
kümetimizle Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında imza olunan anlaşmanın tatbi
katının bir devamı mahiyetinde bulunan ve 28 
Nisan 1955 tarihinde imza edilen bu Ek Anlaş
ma ile her hangi bir döviz tediyesini istilzam 
etmeksizin memleketimizin Jmbubat, yapağı ve 

nebati yağ gibi esaslı gıda ve ihtiyaç maddeleri
ne olan ihtiyacını temin edildiği görüldüğünden 
bahis mevzuu Ek Anlaşmanın tasdikine dair 
kanun lâyihası encümenimizce aynen kabul 
olunmuştur. 

Umumi Heyetin yüksek tasvibine arz edil
mek üzere Reisliğe saygı ile sunulur. 

Ticaret En. Reisi M. M. 
Bursa Ankara 

H. Şaman N. İnanç 
Kâtip 
Konya Ankara 

M. Güzelkıhnç H. Bulgurlu 
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Öursa 
M. Erdener 

İmzada bulunamadı 
îzmir 

N. Ş. Altuğ 
İmzada bulunamadı 

Erzurum 
C. önder 

Kocaeli 
H. Başak 

imzada bulunamad ı 

Kocaeli 
H. 0. Erkan 

Seyhan 
N. î. Tolon 

İmzada bulunamadı 
-

Ördü 
M. Yazıcı 

Sivas 
H. Yüksel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında emtia mübadelesine ve 
hububat satışına dair akdedilen Ek Anlaşmanın 
ve merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti 
arasında emtia mübadelesi ve hububat satışına 
dair akdedilen 28 Nisan 1955 tarihli Ek Anlaş
ma ve merbutları tasdik olunmuştur. 

MADDE 2. 
baren meridir. 

Bu kanun neşri tarihinden iti-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29. X I . 1955, 
Başvekil 

A, Menderes 

Devlet Vekili ve 
Hariciye V. V. 
F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İkt. ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

Güm. ve İnh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı ve » 

M. Müdafaa V.V.. 
F. Köprülü 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili -
O. Ş. Çiçekdağı 

Dahiliye Vekili; 
E. Menderes 

Majöre; Vekili j 
üfy Polatkanı 

Nafoa Vekili, 
Er: Zeytinoğlu 

Sıh. ve ÎQ. Mua. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. Ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜ
METİ ARASINDA EMTİA MÜBADELESİ VE HUBUBAT SATIŞINA MÜTEDAİR AKTEDİ-

LEN EK ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, Amerika Birleşik Devletlerinden, kirli yapağı ve pamuk 
yağı temini zımmındaki talebinin kabulü ile emtia mübadelesine ve hububat satışına mütedair, 
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında 15 'Kasım 1954 de 
Vaşington'da imzalanan anlaşmanın II nci kısmındaki hükümlere ve mezkûr Anlaşma ekinin IV 
ncü maddesine uygun olarak, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri 
arasındaki ilâve taahhütlerin, Anlaşmanın bir kısmını teşkil edeceğini kabul etmişlerdir. 

1. Kirli yapağının Türk kromu ile mübadele edilmesi: 
83 ncü Kongrede kabul olunan 480 sayılı Birleşik Amerika Kanununun 303 ncü bölümünün 

verdiği salâhiyete istinaden, Amerika Birleşik Devletleri Ziraat Nezaretinin Commodity Credit 
Corporation 'u takriben 9 000 metrik ton yapağının Türkiye menşeli sert derecede ve parça ha
linde metallürjik krom cevheri ile veya sert derececle ve parça halinde metallürjik manganez cev
heri ile âcil olarak mübadele edilmesini tanzim etmeyi taahhüt edecektir. 

Commodity Credit Corporation tarafından şayanı kabul fiyat üzerinden, Amerika Birleşik 
Devletlerine ait kirli yapağının şayanı kabul Türk kromu veya manganezi ile mübadelesâîıin 
icrasnıda Commodity Credit Corporation, Amerika Birleşik Devletleri hususi ticari yollarından 
faydalanacaktır. *>•*-.• 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Commodity Credit Corporotion ve Amerika Birleşik Devletleri 
hususi firmaları tarafından bu kabîl meselelerin tatbika başlama tarihinden itibaren takriben iki 
senelik bir devre için muteber mübadele mukaveleleri gereğince Birleşik Devletler stok şartname
lerine uyarak (krom cevheri için P-IIR numarah ve 10 . I . 1955 tarihli ve manganez için P-30-R 
numaralı ve 29 . VI . 1955 tarihli tablo I) krom ve manganez cevherleri ihracatının teshilini ta-
ahhüdeder, Amerika Birleşik Devletleri firmalarına T. C. Merkez Bankası nezdinde, gönderdik
leri bilûmum yapağı bedeline karşılık dolarla kredi açılacaktır. Bu firmalar bu .kredileri kirli yapağı 
bedeline karşılık ihracedilen manganez ve krom cevherleri bedellerinin ödenmesinde kullanacaklardır. 
İlgili Birleşik Amerika firmalarının ellerinde olmıyan her hangi bir sebepten dolayı takriben 
9 000 metrik ton kirli yapağı karşılığı olarak teslim edilecek olan krom ve manganez cevherleri. 
veya bunların bir kısmının, yukarda zikrolunan mübadele mukaveleleri gerteğince gemiye yük
lenmemesi halinde, T. C. Hükümeti mezkûr mukvele müddetlerinin hitamında kredilerinde baki
ye bulunan dolar meblâğı ile A. B. Devletlerindeki bu firmalara Amerikan doları olarak derhal 
Ödiyecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilgili Amerika Birleşik Devletleri firmaları ile yapılan kirli 
yapağı satmalma mukavelelerine bu hususun tatbiki için bir hüküm koyacak veya koyduracaktır. 

II - Amerika Birleşik Devletlerinin 480 numaralı Kanununun 1 nci babı gereğince pamuk yağı 
satışları : 

1. Amerika Birleşik Devletleri, 83 ncü Kongre, 480 numaralı Kanununun 1 nci babı gereğin
ce denizaşırı navlun bedeli de dâhil edilerek variller içerisinde tasfiye edilmiş pamuk yağının 
Türk lirası ile satışını finanse etmek maknadiyle takriben 4,3 milyon doların teminini taahhüde-
der. 

2. Pamuk yağı satışları, Birleşik Devletler Ziraat Nezaretinin şekil, usul ve nizamlarına uy
gun olarak yapılacaktır. 

3. Ek anlaşmalar, depozitolar, para çekmeleri ve Türk lirasının kullanılmasına dair isdar ve 
kabuller 15 Kasım 1954 tarihli Anlaşmanın muaddel ilâvesine göre yapılacaktır : 

III - Liranın kullanılışı : 
15 Kasım 1954 tarihli Anlaşmaya yapılan ilâvenin 2 nci maddesinin 2 nci paragrafı aşağıda

ki şekilde tadil olunmuştur : 
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1. 15 Kasım 1954 Anlaşmasının 1 nci ve 2 nei kısmına ve 28 Nisan 1955 tarihli Ek Anlaş
maya uygun olarak 480 numaralı Kanunun 1 nci hükmüne göre yapılan satışlar neticesinde Bir
leşik Amerika Hükümeti hesabına tahakkuk eden Türk liralarının gösterilen nispetler dâhilinde 
aşağıda zikrolunan maksatlar için Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından kullanılma
sında her iki Hükümet mutabıktırlar. 

(i) 1 nci baptaki malların dolar bedellerinin Türk lirası karşılığının % 50 si: 480 sayılı Ka
nunun 104 ncü kısmının (a), (f) ve (h) fıkralarına uygun olarak, Beynelmilel Maarif Mübade
le Hareketleri, zirai pazarın inkişafı ve Türkiyedeki diğer Amerika Birleşik Devletleri müesse
selerinin masrafları da dâhil olmak üzere, Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiyedeki masraf
larını ödemede. 

(ii) 1 nci baptaki malların dolar bedellerini Türk lirası karşılığının % 50 si: Türkiye ile 
teessüs etmiş banka muameleleri kanalı ile yapılan çok taraflı ticaret ve iktisadi inkişafın geliş
tirilmesi için yapılan istikrazlar için veya Birleşik Amerika Reisicumhuru tarafından uygun gö
rülecek (stratejik maddeler, hizmetler veya böyle bir istikrazın tediyesinde kabul edilebilecek 
yabancı paralar) için kullanılacaktır. 

IV - Liranın yatırılması ve geri çekilmesi : 
15 Kasım, 1954 Anlaşması ilâvesinin ikinci maddesi aşağıda metni bulunan yeni bir 3 ncü pa

ragraf ilâvesiyle de tekrar değiştirilmiştir. 
3. Türk lirasının yatırılıp çekilmesi. 
a) 480 numaralı Kanunun 1 nci babı gereğince yapılan zirai maddeler satışı için Türkiye Cum

huriyet Merkez Bankasına Birleşik Devletler hesabına yatırılmış ve yatırılacak olan Türk lirası 
miktarı, Birleşik Devletlerin dolar tesviye tarihlerinde ve umumiyetle ithal mallarına tatbik edi
len kur (Şayanı tercih bir diğer ithal rayici verildiği haller dışında) üzerinden Türk lirasına 
tahvil edilmiş olan. Birleşik Devletler Hükümeti tarafından tesviye ve finanse edilmiş malların 
dolar satış kıymetinin muadili olacaktır. 

b) 480 numaralı Kanunun birinci babı ile mutabık olarak Birleşik Amerika hesabına yatırı
lacak Türk lirası hususunda aşağıdaki usuller tatbik olunacaktır. 

(i) Hesapta bulunan veya bu hesaba yatırılacak olan Türk lirası, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasında Birleşik Devletler Hükümeti namına hususi bir dolar hesabına depozito edildiği 
kur üzerinden tahvil ve transfer edilecektir. 

(ii) Böyle bir hususi hesaptan Birleşik Devletler tarafından bu maddenin 1 (i) paragrafın
da belirtilen işler için para çekilmesinde ödenen 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafın
dan, ödeme tarihinde ithalâta kabili tatbik ve her dolar için lira mübadelesi en yüksek cari kur 
üzerinden, olacaktır. 

« (iii) Böyle bir hususi hesaptan, bu muaddel maddenin 1 nci fıkrasının (ii) bendinde belirti
len istikraz maksatları için para çekme muamelesi, ikraz edilecek Türk lirası muadili kadar meb
lâğın bu hususi hesaptan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına yapılacak transferi ile tamamlan
mış olacaktır.» 

V - Emtianın kullanılması : 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti muaddel anlaşmada mezkûr zirai emtianın zaruri olduğunda 

ve dahilî istihlâk için kullanılacağında ve her hangi bir şekilde ihraeedilmiyeceğinde mutabıktır. 
VI - Müşavere : 
Her iki Hükümet tarafeynden bilinin talebi üzerine işbu Ek Anlaşmanın tatbikatını veya işbu 

Ek Anlaşmanın hükümlerine göre yapılacak muameleleri alâkadar eden hususlar hakkında istişa
relerde bulunacaklardır. 
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VII - Meriyete giriş : 
Bu Ek Anlaşma imzası tarihinden itibaren meriyete girecektir. 
Yukardaki hususatı teyiden tarafların salahiyetli mümessilleri işbu Ek Anlaşmayı imzalamışlar

dır. 
28 Nisan 1955 tarihinde Vaşington'da tanzim edilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Hükümeti namına namına 

George V. Ailen Melih Esenbel 

Ekselans, 28 Nisan 1955 

15 Kasım 1954 tarihinde Birleşik Amerika ye Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında Emtia 
Mübadelesi ve Hububat Satışı hakkında iki Hükümet temsilcileri arasında yapılan görüşmelere atıf
ta bulunmakla şeref duyarım. Bu görüşmeler neticesinde pamuk yağı ve kirli yapağı tedariki hu
susunda ek bir Anlaşma ile bununla ilgili malî ve diğer bâzı mutabakatlara varılmıştır. Bu müza
kereler sonunda varılan anlaşmalar neticesi olarak varılan mutabakatları da aşağıdaki şekilde teyi-
detmekle kesbi şeref eylerim. 

1. Türkiye'nin mübrem ihtiyaçlarının başka türlü karşılanamıyacağı her iki Hükümet tarafın
dan karşılıklı olarak kararlaştırılmış olduğundan Birleşik Amerika Hükümeti, 15 Kasım 1954 ta
rihli Anlaşmanın ikinci kısmına uygun olarak takriben 100 000 ton buğday ve 75 000 ton yemliği 
hazır bulundurmayı taahhüdeder. 

2. 1 Temmuz 1954 tarihinden önce Türkiye Cumhuriyetinin taahhüdetmiş bulunduğu hububat 
ihracı mevzuunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 1 Temmuz 1955 tarihine kadar halen ekmeklik 
un imalâtında kullandığı % 30 durum buğdayı nispetinde bir indirme yapmama şartiyle 75 bin tona 
kadar düşük kaliteli durum buğdayının İtalya'ya ihracına müsaade edebilir. 

En iyi temennilerimin kabulünü rica ederim Ekselans. * 

Hariciye Vekili Namına 
-"'- .̂-s George V. Ailen 
£fc*-y •"• ••• •:•---•*• - '- •••'- ••' • • -

Vekil Beyefendi, 28 Nisan 1955 

Metni aşağıda münderiç 28 Nisan 1955 tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle kesbi şeref 
eylerim : 

«15 Kasım 1954 tarihinde Birleşik Amerika ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri arasında em
tia mübadelesi ve hububat satışı hakkında iki Hükümet temsilcileri arasında yapılan görüşme
lere atıfta bulunmakla şeref duyarım. Bu görüşmeler neticesinde pamuk yağı ve kirli yapağı teda
riki hususunda Ek bir Anlaşma ile bununla ilgili malî ve diğer bâzı mutabakatlara varılmıştır. 
Bu müzakereler sonunda varılan anlaşmalar neticesi olarak varılan mutabakatları da aşağıdaki 
şekilde teyidetmekle kesbi şeref eylerim. 

1. Türkiyenin mübrem ihtiyaçlarının başka türlü karşılanamıyacağı her iki Hükümet tara
fından karşılıklı olarak kararlaştırılmış olduğundan Birleşik Amerika Hükümeti, 15 Kasım 1954 
tarihli Anlaşmanın ikinci kısmına uygun olarak takrîben 100 bin ton buğday ve 75 bin ton yem
liği hazır bulundurmayı taahhüdeder. 
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2. 1 Temmuz 1954 tarihinden önce Türkiye Cumhuriyetinin taahhüde tmiş bulunduğu hububat 

ihracı mevzuunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 1 Temmuz 19(55 tarihine kadar hâlen ekmek
lik un imalâtında kullandığı % 30 durum buğdayı nispetinde bir indirme yapmamak şartiyle 75 
bin tona kadar düşük kaliteli durum buğdayının İtalya'ya ihracına müsaade edebilir.» 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına yukarda zikrolunan mutabakatları teyideylemekie şeref 
kazanırım. 

En iyi temennilerimin kabulünü rica ederim. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

Namına 
Feridun Cemal Erkin 

>X»« 
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Devre : X O I O 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : Z İ O 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuri
yeti arasında 1 . Nisan . 1955 - 31 . Mart • 1956 devresindeki 
mal mübadelelerine mütedair olan ve 3 Mayıs 1955 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Protokol ile eklerinin ve 8 Mayıs 1955 ta
rihinde Belgrâd'da imzalanan, 26 Şubat 1953 tarihli ödeme An

laşmasına Ek Protokol'ün tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye veTicaret encümenleri mazbataları (1/312) 

T.C. 
Başvekâlet 19 . VIII . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-169/3022 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında 1 Nisan 1955 -
31 Mart 1956 devresindeki mâfcmübadelelerine mütedair olan ve 3 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Protokol ile eklerinin ve 8 Mayıs 1955 tarihinde Belgrâd'da imzalanan, 26 Şubat 1953 
tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve 
Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 11 . VI . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun 
lâyihası, esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Mezkûr protokoller^ 5949 sayılı Kanunla? müddeti uzatılan 4582 sayılı Kanunun verdiği salâhiye
te istinaden, îcra Vekilleri Heyetince 11 . VI . 1955 tarihli ve 4/5522 sayılı Kararname ile tasdik 
edilmiş olduğunu saygılarımla arz «derim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

26 Şubat 1953 tarihli Türk - Yugoslav Ticaret ve Tediye Anlaşmasına ek, Türkiye Cumhuriyeti 
ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında, 1 Nisan 1954 - 31 Mart 1955 devresindeki 
mal mübadelelerine ait Protokolün meriyet müddeti hitama erdiğinden, iki memleketin ticari mü
nasebetleri ile ilgili meseleleri yeniden tezekkür etmek ve mezkûr Protokole ekli listeleri gözden 
geçirmek maksadiyle Ankara'ya gelen Yugoslav. Ticaret Heyetiyle, 14 Nisan 1955 tarihinden 3 
Mayıs 1955 tarihine kadar cereyan eden müzakereler sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslav
ya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında 1 Nisan 1955 - 31 Mart 1956 devresindeki mal mübadele
lerine ait Protokol ve ekleri, 3 Mayıs 1955 tarihinde, Ankara'da, 26 Şubat 1953 tarihli ödeme An
laşmasına Ek Protokol, 8 Mayıs 1955 tarihinde Belgrâd'da imzalanmıştır. 

Bu müzakereler sırasında, Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti ara
sında, 1 Nisan 1954 - 31 Mart 1955 devresindeki mal mübadelelerine ait Protokolde derpiş olunan ( 
listeler gözden geçirilmiş ve bunların yerine kaim olmak üzere yeni «A» ve «B» listeleri tanzim 
edilmiştir. Bu listelere göre Türkiye'den Yugoslavya'ya, hububat ve pamuktan başka, pirinç, yaş 
ve kuru meyvalar, yağlı tohumlar, maden cevherleri, küçük baş hayvan derileri, tıbbi müstahza-



rat, narenciye, ve saire ihracedileeek ve Yugoslavya'dan memleketimize her nevi kereste, demir, 
çimento, cam gibi inşaat malzemeleri, demir ve çelik mamulleri, makine, elektrik cihazlan, ziraat 
makineleri gibi işletme malzemeleri ile kâğıt, selüloz, pâ*muklu mensucat, ve saire ithal edilecek
tir. 

26 Şubat 1953 tarihli ödeme Anlaşmasının ayrılmaz bir cüz'ünü teşkil eden protokolde, mezkûr 
ödeme Anlaşmasındaki 3 milyon dolarlık kredi plâfonunun, karşılıklı olarak, muayyen şartlar dâ
hilinde, 9 milyon dolara çıkarılması ve bu munzam kredinin her sene muayyen bir tarihe kadar ta
mamen tasfiye edilmesi derpiş edilmiştir. 

işbu protokoller ile ekleri memleketimiz menfaatlerine uygun mütalâa edildiğinden, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine arz olunur, 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/312 
Karar No. 23 

31 . 1 . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Fede
ratif Halk Cumhuriyeti arasında 1 Nisan 1955 -
31 Mart 1956 devresindeki mal mübadelelerine 
mütedair olan ve 3 Mayıs 1955 tarihinde Anka
ra'da imzalanan Protokol ile eklerinin ve 8 Ma
yıs 1955 tarihinde Belgrad'da imzalanan, 26 Şu
bat 1953 tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Pro
tokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası, hükü
met mümessilleri de hazır olduğu halde müzake
re edildi. 

Esbabı mucibede serdedilen hususlar encü-
menimizce de yerinde görüldüğünden lâyiha 
aynen ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine teyT 

di buyurulmakijüzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi 

îzmir 
C. Baban 

Kâtip 
Denizli Çanakkale 

M. M. 
istanbul 
F. Tekü 

Çanakkale 
A. Çobanoğlu N. F. Alpkartal B. Enüstün 

Çorum Çorum 
8. Baran K. Terzioğlu 

Hatay 
A. M. Bereketoğlu 

Erzurum 
R. 8. Burçak 

istanbul 
N. Nadi 

imzada bulunamadı 
Kastamonu 
B. Aktaş 

Konya 
M. ODUZ 
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Ticaret Encüı 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/313 
Karar No. 27 

Yüksek 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federa
tif Halk Cumhuriyeti arasında 1 Nisan 1955 - 31 
Mart 1956 devresindeki mal mübadelelerine mü
tedair olan ve 3 Mayıs 1955 tarihinde Ankara'
da imzalanan Protokol ile eklerinin ve 8 Mayıs 
1955 tarihinde Belgrad'da imzalanan, 26 Şubat 
1953 tarihli ödeme Anlaşmasına ek Protokolün 
tasdiki hakkında kanun lâyihası, ilgili hükümet 
mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde ince
lendi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federa
tif Halk Cumhuriyeti arasında münakit 26 Şu
bat 1953 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına 
ek 1 Nisan 1954 - 31 Mart 1955 devresindeki mal 
mübadelelerine ait Protokol ve eklerinin meriyet 
müddeti hitama erdiğinden yeniden tanzim edi
len protokol ve ekleri memleketimiz menfaatine 
uygun görüldüğünden, lâyiha aynen ve ittifakla 
kabul edilmiştir. 

ıeni mazbatası 

13 . VI . 1956 

Reisliğe 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ticaret Encümeni 
Reisi M. M. 
Bursa Ankara 

H. Şaman N. înanç 

Kâtip 
Konya Ankara Bursa 

M. Güzelkıhnç H. Bulgurlu B. C. Zağra 

Çoruh Çorum Kocaeli 
H. Çeltikçioğlu C. önder H. Başak 

Kocaeli Maraş Ordu 
H. O. Erkan R. öksüz M. Tazıcı 

Seyhan Sivas 
N. I. Tolon H. Yüksel 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti arasında 1 Nisan 1955 -
31 Mart 1956 devresindeki mal mübadelelerine 
mütedair olan ve 3 Mayıs 1955 tarihinde Anka
ra'da imzalan Protokol ile eklerinin ve 8 Mayıs 
1955 tarihinde Belgrad'da imzalanan, 26 Şubat 
1953 tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında 
1 Nisan 1955 - 31 Mart 1956 devresindeki mal 
mübadelelerine mütedair olan ve 3 Mayıs 1955 
tarihinde Ankara'da imzalanan Protokol ile ek
leri ve 8 Mayıs 1955 tarihinde Belgrad'da imza
lanan, 26 Şubat 1953 tarihli ödeme Anlaşması
na Ek Protokol tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MMADDE o. -— Bu kanun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1 1 . V I . 1955 
Başvekil ve 

Hariciye V. V. 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

M. Sarol 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı 

Devlet Vekili 
0. Kapanı 

Devlet Vekili 
F. Köprülü 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Adliye Vekili 
0. §f. Çiçekdağ 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili 
K, Zeytinoğîu 

Sıh. ve tç. Mua. Vekili 
Dr. B. Uz 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

îkt. ve Ticaret Vekili 
S. Yırcalı 

Güm. ve inh. Vekili Ziraat, Vekili 
E. Kalafat N. ökmen 

Münakalât Vekili Çalışma Vekili 
M. Çavuşağlu E. Erkmen 

işletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUGOSLAVYA FEDERATİF HALK CUMHURİYETİ ARA
SINDA 1 NİSAN 1955 - 31 MART 1956 DEVRESİNDEKİ MAL MÜBADELELERDE MÜ

TEDAİR PROTOKOL 

Türk Heyeti ile Yugoslav Heyeti, ticari mübadeleleri sağlam temellere istinadettirmek arzusu 
ile, mer'i Ticaret Anlaşmasının 6 ncı maddesi gereğince Ankara'da toplanarak, 14 Nisan - 3 Mayıs 
1955 tarihleri arasında cereyan eden müzakereler sırasında, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmış
lardır. 

I 

Yeni Anlaşma devresindeki mübadele imkânlarını tetkik ettikten sonra, iki heyet, mer'i Ticaret 
Anlaşmasına ekli eski listelerin yerine kaim olmak üzere, 1 Nisan 1955 ilâ 31 Mart 1956 tarihleri 
arasındaki devre için, işbu Protokole ekli yeni «A» ve «B» listelerini tanzim etmişlerdir. 

n 
İşbu Protokol, 26 Şubat 1953 te Ankara'da imzalanan Ticaret Anlaşmasının ayrılmaz bir cüz'ü 

olup makabline şâmil olmak suretiyle, 1 Nisan 1955 tarihinden itibaren tatbik olunacaktır. 
Ankara'da, Fransızca, iki nüsha olarak 3 Mayıs 1955 tarihinde tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Yugoslavla Federatif Halk Cumhuriyeti adına 
Hasan Esat Işık Dr. Stane Pavlic 

A. - Listesi 

Türkiye'ye ihracolunacak Yugoslav malları 

Türk gümrük 
tarife No. İstatistik No. 

75 209,212-218 
77 220 
89 258 

102 - 365-370 
106 379-383/A 
125 430 
126 433 
173 546 
250 757 
271 803-817,820 

Malların cinsi 

Kıymeti 
(1 000 ABD 

dolan) 

İşlenmiş deriler 
Yalnız domuz deresi 
Köseleden makine kayışı ve makinelerde toüsta* 
mel diğer deri ve kösele mamulâtı 
Yalnız yün iplikleri 
Yünlü mensucat 
Yalnız erkek için fötr şapka 
Keçe şapka taslağı 
Yalniz dekstrin 
ömür otu (bira çiçeği) 
Tababette müstamel nebatat 

70 
15 

60 
p. m 
p. m, 

10 
10 
15 

p. m, 
5 
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Türk gümrük 
tarife No. 

274 
276 
281 

281 
283 
284 
284 
284 
285 
286 
286 
288 

290 
295 

298 
300 
302 
307 

323 
323 
328 
328 

328 
331 
332 
335 
340 
341 
342 
357 

istatistik No. 

834 
854 
875/a 
877/a 
877/B 
888 
— 
— 
950,955 
970,971 
972,973 
974 
979 

984 
998,999 

1005 
1008 
1010 
1025,1026 

1068 
1069 
1076/A,1077 
1076/B 

1078 
1088-1090 
1091,1092 
1095,1096 
1106-1108 
1109-1112 
1113,1114 
1147,1148 

Malların cinsi 

363 1158,1159 

366 
371 
372 
378 

1168-1176/A 
1201,1202 
1204 
1240,1241, 
1245,1251 

Her cins isler 
Debagatta müstamel mege hulâsası 
Ham plâstik maddeler £ 
Basit plâstik maddeler <j 
Tabaka, levha, çubuk halinde plâstik maddeler 
Yalnız odun kömürü 
Yumuşak kereste (Türk ithalât rejimine göre) 
Sert kereste (Türk ithalât rejimine göre) 
Yalnız kutuluk kereste 
Kaplamalık ağaç yaprak ve şeritler 
Parke tahtası 
Yapıştırılmış kontrplâke tahtası 
Yalnız ağaçtan tecrit malzemesi ve talaş veya 
yonga ve sair maddelerden malzemeyi inşaiye 
«lesonit» (Türk ithalât rejimine göre) 
Ağaç fıçı 
Yalnız dokumacı mekiği ve ağaçtan dokumacı 
mamulâtı 
Ağaçtan alâtı fenniye 
Yalnız ağaçtan kundura ve şapka kalıbı 
Ağaç kundura çivisi 
Resim fırçaları ve yalniz sanayide müstamel fır
çalar 
Yalnız kâğıt hamuru 
Sellüloz 
iyi ve âdi matbaa kâğıdı 
Filigranlı âdi matbaa kâğıdı (Türk ithalât re
jimine göre) 
Kesilmemiş yazı kâğıdı 
Süzgeç kâğıdı, resim kâğıdı, sünger kâğıdı 
Zımpara ve saireli kâğıt ve mukavvalar 
Hassas kâğıtlar 
Sigara kâğıdı 
Mukavvalar 
Yalnız baritli, cilâlı âlâ mukavvalar 
Yalnız ihraç mallarının ambalajında kullanılan 
hususi vasıflı kâğıt torbalar ile çimento torbaları 
Yalnız ham karbon kâğıdı, heliggraf âletleri için 
hususi kâğıtlar 
Beyazlatılmamış pamuk iplikleri 
Perakende satılabilecek şekilde pamuk iplikleri 
Yalnız pamuktan balık ağı iplikleri 
Beyazlatılmış pamuklu mensucat 

Kıymeti 
(1 000 ABD 

doları) 

50 
p. m, 

100 

25 
200 

1 500 
500 
600 
25 

p. m, 
20 

350 
15 

25 
25 
5 

15 

5 
p. m. 

100 
250 

200 
10 
5 
5 

80 
400 
75 
10 

50 

5 
p. m. 
p. m. 

50 
p. m. 
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Türk gümrük 
tarife No. 

379 

400 
417 

421 

425 

444 

445 

446 
447 
448 

448 

449 
449 

451 
469 
471 
476 
477 
479 
481 

488 
494 

• .*.- - - ,< -.., ̂  

İstatistik No. 

1257 
1264,1269, 
1271,1272 
1274,1284-
1288,1291, 
1292,1294, 
1295,1299, 
13Ö3,1303/a, 
1304,1304/a, 
1309,1309/a, 
1310-1311/a, 
1313-1320/a, 
1362,1363 
1404,1405 
1408 
1415/A,1419, 
1419/A,1420, 
1420/A 
1427 

Malların cinsi 

1454,1455 

1456-1459 

,^, 

* 9 * 

1461,1462 
1463 
1466,1469 
1472 
1465,1465/A, 
1467,1469-
1471 
1474 
1473 

1476,1477 
1531-1538 
1541,1542/A 
1554,1555 
1557,1561 
1566,1567 
1576,1577 
1580 
1612-1615 
1625,1626, 
1628 

Pamuklu mensucat (Türk ithalât rejimine göre) 

Kıymeti 
(1 000 ABD 

dolan) 

3 000 

Pamuk mendiller 
Jüt ve kendirden bez ve çuval 

Keten mensucat 

Yalnız yelken, her nevi çadır, vagon ve mavna ör
tüleri 
Kauçuktan mamul kolan ve borular (Türk ithalât 
rejimine göre) 
Kauçuktan iç ve dış lâstikler ve arabalar için şe
ritler 
Elâstiki mensucat 
Yalnız sanayide kullanılan kauçuk çizmeler 
Kauçuktan sıhhi malzeme (Türk ithalât rejimine 
göre) 
Kauçuk malzeme (Türk ithalât rejimine göre) 

Kauçuk contalar (kesilmiş olarak) 
Diğer kauçuk malzeme (Türk ithalât rejimine 
göre) 
Çadır imaline ve eşya örtmeye mahsus muşambalar 
Çimento • 
Kuvartz, feldspat, tasfiye toprağı 
Çarklar, eğeler, bileyiler ve taştan diğer mamulât, 
Asbestos ve mamulâtı 
Mika ve mamulâtı 
Ateş tuğlası ve kiremidi 

Çiniden ve porselenden alâtı elektrikiye ve aksamı 
Damacana ve şişeler (Türk ithalât rejimine göre) 

15 
500 

25 

50 

100 

150 
p. m. 

25 

25 
30 

15 

25 
10 

2 500 
, 30 

5 
20 

p. m. 
p. m. 

40 
15 

y % Tl/*-?h& 
V , * * » 
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TİH?k gümrük 
tarife No. 

494 
495 
497 
498 
509 
513 

515 

519 
519 
520 

520 
523 

523 
525 
528 

529 

529 
530 

İstatistik No. 

1627 
1631 
1635-1639 
1640-1643/A 
1661 
1696,1697 

1702,1703 
1704 
1716-1720 
1721,1722 
1723,1724, 
1725,1726, 
1728,1729 
1724 
1740,1741, 
1744,1745 
1761,1765 
1779,1780 
1785,1786, 
1787 

17914797, 
1799 
1801 
1804,1805 

Malların cinsi 

530 

531 
532 

533 

1805 

1806-1809 
1810-1814 

181S4817 

534 
536 
537 

538 

541 
545 
548 
551 

m$ 1835 
1836 

1842-1857 

1871-1873 
1880,1881 
1.987,1888 
18954903 

Yalnız şişeler ve akümülâtör için cam kavanoz 
Her nevi cam mücerrit 
Pencere camları 
Ayna camları, vitrin camları emniyet camiası 
Alâtı basariye ve fenniye camları 
Baytarlığa ve lâboratuvarlara mahsus alâtı fenni
ye ve cihazlar 
Diğer cam niamulâtı (Türk ithalât rejimin* <g@ve) 

Halis ve hususi çelikler 
Çemberlik ve şerit için hâlis ve hususi çelikter 
Her türlü demir ve çelikler, çubuk halimle v. s. 
(Türk ithalât rejiminin III sayılı listesine göre.) 

Yalnız yuvarlak demirler (fil machine) 
Yalnız demir veya çelik levhalar (^üok Hhaiât 
rejiminin III ve IV sayılı listelerine göre) 
Teneke, istampalı ve resimliler dâhil levhalar 
Dikenli demir teller 
Yalnız gemi için kaba zincirler, otomobil zincir
leri ve emsali (Türk ithalât rejiminin V sayılı lis
tesindeki tavsife göre) 
Borular, raptiyeler, kapaklar v.s. (Türk ithalât 
rejiminin IV sayılı listesine göre) 
Elektrik tellerine mahsus borular 
Dingiller, tekerlekler, akslar v.s. (Türk ithalât 
rejiminin HI sayılı listesine göre) 
Yalnız vesaiti nakliye dingilleri, bilyeli küçüfe te
kerlekler ve yağlama cihazları 
Fonttan ve demirden kaba mamulât 
Çiviler (Türk ithalât rejiminin IV sayılı listesine 

Vida ve civatalar, somun ve somun pulları (Titek 
ithalât rejiminin III ve IV sayılı listelerine göre) 
Kaloriler radyatörleri ve aksamı 
Demir kasalar, 
Ç),emirden yağhane, dolap, kutu, çekmece ve 0k-
samı 
Baltalar hariç 4emirçlQn el alâtı (Türk i#hai&t re
jimine göre) 
Çilingir mamujâtı 
İğneler (Türk ithalât rejimine göre) 
Demir telden kafeslikler 
Demirden bidon, fıçı, üstüvane, borulao* v*e mü
masili (Türk ithalât rejimine göre) 

Kıymeti 
(1 000 AB© 

<îölârr) 

5 
p. m. 

500 
10 
10 

10 
p. m. 

150 
p.-m, 

300 

200 

200 
65 
10 

30 

650 
50 

20 

10 
50 

400 

100 
200 

5 

10 

300 
100 
15 
10 

15 
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Türk gümrük 
tarife No. 

552 

552 

557 
558 

569 
570 
570 
574 •* 

598 

616 
617 
618 

619 

istatistik No. 

1904,1906, 
1908/A,1911 
1905,1905/A, 
1909/A,1910, 
1910/A,1911, 
1912 
1942-1947 
1954,1955, 
1963,1964, 
1965,1966 
2025/A 
2031-2034 
2036,2037 
2045,2047, 
2049,2051 
2145,2147-
2150 

2212,2213 
2215 , 
2218,2219 

2220,2221 

Malların cinsi 

619 
626 

632 

642-646 

648 
648 
652 
653 

653 
654 
658 

664 

664 

2222-2224 
2235-2237 

2246,2247 
2250 

2272-2281 

2284,2286 
2285 
2308-2331 
2332,2333 

2333,2334 
2335-2337 
2343-2366/G 

2384-2389, 
2393-2420, 
2422,2422/A 
2383,2421 

Hırdavatçılık eşyası : Ema^e v.s. (Tüafc İtfcaiât 
rejiminin IV sayılı listesine ;gpre) 
Demirden hırdavatçılık eşyası (Türk|ltiffli£t jsşii-
minin III sayılı Uste$aae ©>5e) 

Bakır ve pirinç borular ve aksamı 

Yalnız elektronik çıplak bakır teller, pirinç "tel
ler, kablolar v. s. 
Aliminyumdan muftÇak leĵ af îmatı ve diğerleri 
Kurşun ye halitası 
Kurşun borular ve teller 

Tutya ve halitası 

Ölçü aletleri ve aksamı 
Sinema, proj eksiyim -ve tfşpredüksiyon $ika«la?ı 
ve aksamı 
Boş fotoğraf filimleri 
Telli telefon ve -telgraf op&aslfin ve aksamı 
Alım ve verici telsiz telgraf -cihazları ve teknik 
aksamı 
Verici telsiz telefon cihazlam ve yalnız öfecı »rad
yolar ve teknik aksamı 
Tıbba, baytarlığa ve dişçiliğe mütaallik âlet ve 
cihazlar (Türk ithal rejiminin III sayılı listeâipe 
göre) 
Tartı aletleri (Türk ithalât rejiminin .$$£: sayah 
listesine göre) ve yalnız -otomatik teraziler ve 
basküller 
Barut, patlayıcı maddeler (İnhisar matdilölfri) 
(Türk ithalât rejimine göçe) 
Buhar kazanları ve yalnız fabrika için k ü ^ t a f 
Diğer buhar kazanları 
Elektrik motörleri 
Akümülâtörler ve yedek levhalar ve yalnız kömür 
elektrodları 
Yaş ve kuru piller 
Elektrod ve bale 
Muhtelif imâl makineleri {Türk ithalât Cinsine 
göre) 
Her nevi zirai makine ve âletler ve yedek parça
lan (Türk ithalât «rejimine göre) 

Pulluk ve tüğer -wm.t âletleri 

(S . Sayı*i : 408$-

Kıymeti 
(1 000 ABD 

dolan) 

400 

300 

100 

200 
25 

350 
150 

250 

100 

75 
25 

150 

100 

150 

50 

25 

650 
50 
50 

500 

200 
400 
100 

p. OL 

750 

200 
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Türk gümrük 
tarife No. 

665 

666 
*• * » ' * * -

666/2 
669 

672 
67» 
681 
695 
697 
702 
702 

703 
703 
703 

704 
704 

709 
700 

710 
711 
711 
712 
718 
719 
726 
730 
754 
754 

760 
777 
782 
853 

İstatistik No. 

2423,2425, 
2426 
2427-2438/E 

, 4&|"'3$ 

2442-2447 
2464,2465 

2468 
2476 
2481-2485 
2533 
2535 
2549 
2542-2547, 
2551,2553-
2556 
2557 
2560,2561 
2558,2559, 
2562 
2569-2571 
2566 

2579,2580 
2579,2580 

2597 
2630 
2631,2639 
2662 
2762 
2770,2781 
2845 
2879,2879/A 
2984/C 
2290,2293 

3017,3018 
3056 
3063 
3300-3302 

Malların cinsi 

Her nevi tulumbalar (elle müteharrik olanlar 
hariç) 
Muhtelif makineler ve yedek aksamı (Türk itha
lât rejimine göre) 
Makinelerin ve cihazların aksamı 
Zâtülhareke yük arabaları ve yedek aksamı 
(kamyon, kamyonet) 
Yalnız römorklar (Türk ithalât rejimine göre) 
Yalnız velospitler 
Vagon, vagonet ve direzinler 
Makine yağlan 
Yalnız nebati ve hayvani Türk kırmızısı yağlan 
Litopon 
Madenî boyalar 

Matbaa mürekkepleri 
Makine şeritleri, İstampa ve resim boyalan 
Mürekkep ve kurşun kalemler v. s. 

Yalnız sentetik ve selülozik boyalar 
Sanayi için hazırlanmış madenî boyalar (Türk it
halât rejiminin IV sayılı listesine göre) 
Yalnız sentetik ve selüloizk vernikler 
Muhtelif vernikler (Türk ithalât rejiminin IV sa
yılı listesine göre) 
Potasyum klörürü 
Âdi sud kostik 
Karbonat dö sud ve sülfat dö sud 
Sülfat damonyom 
Karbür dö kalsium (karpit) 
Sülfat dö fer 
Arseniat dö plom 
Nitrat darj an 
Asit tartarik 
Asit asetik (Türk ithalât rejiminin IV sayılı lis
tesindeki tavsife göre) 
Haşarat itlafına mahsus müstahzarat 
Yalnız saf glükoz 
Gliserin 
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarat (Türk ithalât re
jimine göre) 
Her türlü takma ev (Türk ithalât rejimine göre) 
Her türlü makineler (Türk ithalât rejimine göre) 
Muhtelif 

Kıymeti 
(1 000 ABD 

doları) 

100 

300 
300 

p. m. 
500 

p. m-
p. m. 

50 
10 

100 
100 

15 
10 
50 

20 

30 
15 

20 
25 

400 
120 

p. m. 
300 

p. m. 
p. m. 

15 
10 

50 
50 
10 
20 

100 
p. m. 
p. m. 
1 000 

( 8. Sayışı : 218 ) 
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B - Listesi 

Yugoslavya'ya ihracolunacak Türk malları 

Miktarı 
Malların cinsi (ton olarak) 

Hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf) 200 000 
Pirinç 
Darı, kaplıca, kuş yemi t 
Hububat tâli maddeleri 
Fiğ 
Kuru sebzeler (fasulye, nohut, mercimek, 
bakla, bezelye v.s.) 
Bağırsak 
Balmumu ve reçine 
Küçük baş hayvan derileri 
Fındık 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Muhtelif kuru meyvalar 
Narenciye (portakal, limon, mandaline v.s.) 
Asbestos 
Ham demir 
Hurda demir 10 000 
Grafit 
Krom cevheri 5 000 
Demir cevheri 
Lüle taşı 
Manganez cevheri 12 000 
Kaolin 
Zımpara 
Ham pamuk 7 000 
Yün, tiftik ve tiftik mamulâtı 
Ay çiçeği tohumu 
Kendir tohumu 
Keten tohumu 
Susam tohumu 
Diğer yağlı tohumlar 
Küspeler 
Nebati yağlar 
Cehri, çöven, kök,boya,mahmuze, kökler, 
meyan kökü, balı ve hulâsası, sumak v.s. 
Nebati katran 
Kitre 
Mahlep ve sahlep 

Kıymeti 
(1000 ABD. 

dolan) 

— 
600 
200 
200 
100 

500 
50 
50 

200 
400 
100 
300 
75 

200 
50 

p.m. 

p.m. 

p.m. 
10 
— 
10 
25 

6 500 
130 
250 
400 
250 
100 
100 
200 
100 

• 20 
50 
25 
10 

(8/Sayısı : 218.) 
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Malların cinsi 

Palamut ve palamut hulâsası 
Gülyağı 
îlâç ve muhtelü ispençiyari müstahzarat 
Zeytin 
Naftalin 
Taze balık 
Balık yağı (sanayide müstamel) 
Muhtelif 

Miktarı 
(ton olarak) 

Kıymeti 
(1000 ABD. 

doları) 

20 
10 

100 
50 
10 

500 
100 

1 000 

Bay Reis, Ankara, 3 Mayıs 1955 

26 Şubat 1953 tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün bugünkü tarihle imzalanmasına mün
cer olan müzakereler sırasında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının, ödeme Anlaşmasının 6 
ncı maddesinde derpiş olunan 3 milyon Amerikan Dolarlık kredi haddi fevkinde halen kullanmış 
bulunduğu miktarın, 1 Nisan ilâ 30 Eylül 1955 devresi için mezkûr Ek Protokolün 1 nci madde
sinde derpiş olunan 6 milyonluk munzam kredi haddi dâhilinde mütalâa edilmesi hususunda mu
tabık kalınmış bulunduğunu bildirmekle şeref duyarım. 

Bu krediye, aynı zamanda, Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Devlet Bankası tarafından, 
1 Ocaktan 30 Nisan 1955 e kadar alınmış ve henüz bu banka tarafından icra edilmemiş bulunan 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödeme emirlerinin de dâhil olacağı ve Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti Devlet Bankasının bu ödeme emirlerini yukarda mezkûr Ek Protokolün imza
sını mütaakıp derhal icra edeceği hususunda da ayrıca mutabık kalınmıştır. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatini teyideylemenizi rica ederim, 
Bay Reis. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis. 
Yugoslav Heyeti Reisi 

Dr. Stane Pavlic 
Bay Hasan Esat Işık 

Türk Heyeti Reisi 
Ankara. 

Bay Reis, Ankara, 3 Mayıs 1955 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım: 
«26 Şubat 1953 tarihli ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün bugünkü tarihle imzalanmasına mün

cer olan müzakereler sırasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, ödeme Anlaşmasının 6 
ncı maddesinde derpiş olunan 3 milyon Amerikan dolarlık kredi haddi fevkinde halen kullanmış 
bulunduğu miktarın, 1 Nisan ilâ 30 Eylül 1955 devresi için mezkûr Ek Protokolün 1 nci mad
desinde derpiş olunan 6 milyonluk munzam kredi haddi dâhilinde mütalâa edilmesi hususunda 
mutabık kalınmış bulunduğunu bildirmekle şeref duyarım. 

Bu krediye, aynı zamanda, Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Devlet Bankası tarafından, 

(S. Bayisi :5i8) 
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1 Ocaktan 30 Nisan 1955 e kadar alınmış ve henüz bu banka tarafından icra edilmemiş bulunan 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödeme emirlerinin de dâhil olacağı ve Yugoslavya Federatif 
Halk Cumhuriyeti Devlet Bankasının bu ödeme emirlerini yukarda mezkûr Ek Protokolün imzası
nı mütaakıp derhal icra edeceği hususunda da ayrıca mutabık kalınmıştır. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını teyideylemenizi rica ederim, 
Bay Reis.» 

Yukardaki hususlar hakkında hükümetimin mutabakatını bildirmekle şeref duyarım. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Türk Heyeti Reisi 
Hasan Esat Işık 

Bay Dr. Stane Pavlic 
Yugoslav Heyeti Reisi 

Ankara 

Bay Reis, Ankara, 3 Mayıs 1955 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Plalk Cumhuriyeti arasında 1 Nisan 1955 - 31 Mart 
1956 devresi zarfında yapıılacak mal mübadelelerine mütedair bugünkü tarihli protokolün imzalan
masına müncer olan müzakerelere atfen, mezkûr protokole merbut B listesinde yazılı pamuk konten
janı hakkında müşterek mutabakatla vardığımız neticeleri aşağıdaki şekilde telhis edebilirim : 

1. Yukarda mezkûr «B» listesinde derpiş olunan 6 500 000 dolarlık pamuk kontenjanı 1955 
takvim yılına aittir. 

2. Orta vadeli pamuk ve buğday Anlaşması hakkındaki Protokolde derpiş edilen 4 000 tonluk 
senelik mecburi kontenjan, 1 Nisandan 31 Aralık 1955 e kadar verilecek müsaadelere mevzu teşkil 
edecektir. 

3. Tahakkuk edip etmediği nazarı itibara alınmaksızın, işbu kontenjan, gelecek senenin pamuk 
kontenjanından tenzil veya buna ilâve edilemez. 

4. 1956 takvim yılma ait senelik pamuk kontenjanı, zamanında, iki Hükümet tarafından tesbit 
edilecektir. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını teyideylemenizi rica ederim, 
Bay Reis. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis. 
Yugoslav Heyeti Reisi 

Dr. Siane Pavlic 
Bay Hasan Esat Işık 

Türk Heyeti Reisi 
Ankara . . . . . . . . 

( S . Sayısı : 218) 



Bay Reis, Ankara, 3 Mayıs 1955 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım : 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti arasında 1 Nisan 1955 - 31 

Mart 1956 devresi zarfında yapılacak mal mübadelelerine mütedair bugünkü tarihli Protokolün 
imzalanmasına müncer olan müzakerelere atfen, mezkûr Protokole merbut B listesinde yazılı pa
muk kontenjanı hakkında müşterek mutabakatla vardığımız neticeleri aşağıdaki şekilde telhis 
edebilirim : 

1. Yukarda mezkûr «B» listesinde derpiş olunan 6 500 000 dolarlık pamuk kontenjanı 1955 
takvim yılma aittir. 

2. Orta vadeli pamuk ve buğday Anlaşması hakkındaki Protokolde derpiş edilen 4 000 ton
luk senelik mecburi kontenjan, 1 Nisandan 31 Aralık 1955 e kadar verilecek müsaadelere mevzu 
teşkil edecektir. 

3. Tahakkuk edip etmediği nazarı itibara alınmaksızın, işbu kontenjan, gelecek senenin pa
muk kontenjanından tenzil veya buna ilâve edilemez. 

4. 1956 takvim yılma ait senelik pamuk kontenjanı, zamanında, iki hükümet tarafından tes-
bit edilecektir. 

Yukarıdaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını teyideylemenizi rica ederim, 
Bay Reis.» 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını bildirmekle şeref duyarım. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Türk Heyeti Reisi 
Hasan Esat Işık 

Bay Dr. Stane Pavlic 
Yugoslav Heyeti Reisi 

Ankara. 

Bay Reis, Ankara, 3 Mayıs 1955 

1 Nisan 1955 - 31 Mart 1956 devresinde memleketlerimiz arasındaki mal mübadelelerine müte
dair bugünkü tarihli Protokolün imzalanmasına müncer olan müzakereler sırasındaki görüşmelere 
atfen, Yugoslavya, ahdî sene zarfında, dahilî istihlâki için Türkiye'den bir miktar tütün ithaline lü
zum hisseder ve diğer taraftan, Türkiye ahdî hesapta tediye imkânları yaratmak ihtiyacında olur
sa, Türk salahiyetli makamları, bu hususta yapılacak teklifleri hayırhahlıkla tetkik edeceklerdir. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını teyideylemenizi rica ederim, Bay 
Reis. 

Derin saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis. 
Yugoslav Heyeti Reisi 

Dr. Stane Pavlic 
Bay Hasan Esat Işık 

Türk Heyeti Reisi 
Ankara 

* 

(S. Sayısı : 218) 
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Bay Beis, Ankara, 3 Maya 1955 

Müfadı aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım : 
«1 Nisan 1955 - 31 Mart 1956 devresinde memleketlerimiz arasındaki mal mübadelelerine müte

dair bugünkü tarihli Protokolün imzalanmasına müncer olan müzakereler sırasındaki görüşmelere 
atfen, Yugoslavya, ahdî sene zarfında, dahilî istihlâki için Türkiye'den bir miktar tütün ithaline 
lüzum hisseder ve diğer taraftan, Türkiye ahdî hesapta tediye imkânları yaratmak ihtiyacında 
olursa, Türk salahiyetli makamları, bu hususta yapılacak teklifleri hayırhahhkla tetkik edecek
lerdir. 

Yukardaki hususlar hakkında Türk Hükümetinin mutabakatını teyideylemenizi rica ederim, 
Bay Reis.» 

Yukardaki hususlar hakkında Hükümetimin mutabakatını bildirmekle şeref duyarım. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Türk Heyeti Reisi 
Hasan Esat I$ık 

Bay Dr. Stane Pavlie 
Yugoslav Heyeti Reiıi 

Ankara '" ' r .'" : r v) 

Bay Reis, Ankara, 3 Mayıs 1955 

1 Nisan 1955 ilâ 31 Mart 1956 devresinde iki memleket arasındaki mal mübadelelerine müte
dair bugünkü tarihli Protokolün imzalanmasına müncer olan müzakereler sırasındaki görüşmelere 
atfen, mübadele edilecek mallar listesinde 200 000 ton olarak derpiş edilen hububat kontenjanından 
150 000 tonun sabit kontenjan telâkki olunacağı ve munzam 50 000 tonun ise, ancak 1955 mahsulü 
fevkalâde müsait olduğu takdirde is'af edileceği hususunda heyetlerimiz arasında varılmış olan 
mutabakatı teyidetmekle şeref duyarım. 

Yukardaki hususlar hakkında Yugoslav Hükümetinin mutabakatını teyideylemenizi rica ede
rim, Bay Reis. ""i 

Derin Saygılarımı kabul buyurmanızı rica ederim, Bay Reis. 
Türk Heyeti Reisi 

- v l ; Hasan Esat Işık 
Bay Dr. Stane Pavlie 

Yugoslav Heyeti Reisi 
Ankara. 

( 3 , Sayısı : 218) 
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Bay Reis, Ankara, 3 Mayıs 1955 

Müfadı aşağıda yazılı bügünM tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duyarım: 
«1 Nisan 1955 ilâ 31 Mart 1956 devresinde iki memleket arasındaki mal mübadelelerine mütedair 

bugünkü tarihli Protokolün imzalanmasına müncer olan müzakereler sırasındaki görüşmelere atfen, 
mübadele edilecek mallar listesinde 200 000 ton olarak derpiş edilen hububat kontenjanından, 150 000 
tonun sabit kontenjan telâkki olunacağı ve munzam 50 000 tonun ise, ancak 1955 mahsulü fev
kalâde müsaidölduğu takdirde is'aî edileceği hususunda heyetlerimiz arasında varılmış olan muta
bakatı teyidetmekle şeref duyarım. 

Yukardaki hususlar hakkında Yugoslav Hükümetinin mutabakatım teyideylemenizd rica ederira, 
Bay Reis.» 

Yukardaki hususlar hakkındahükümetimin mutabakatını bildirmekle şeref duyarım. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Bay Reis. 

Yugoslav Heyeti Reisi 
Dr. Stane Pavlic 

Bay Hasan Esat Işık 
Türk Heyeti Reisi 

Ankara 

26 ŞUBAT 1953 TARİHLÎ ÖDEME ANLAŞMASINA EK PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümeti, Yu
goslavya'ya müteveccih Türk ihracatının mevsimlik kararkterini nazarı itibare alarak, 26 Şubat 
1953 tarihli ödeme Anlaşmasına atfen, aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

Madde — 1. 

Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Devlet Bankası, her sene 1 Nisan'dan 30 Eylül'e 
kadar olan devre zarfında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından verilen ödeme 
emirlerini, ödeme Anlaşmasının 6 ncı maddesinde derpiş edilen 3 milyon A. B. D. doları tutarın
daki kredi haddine, 6 milyon A. B. D. doları ilâvesiyle elde edilecek hadde, yani ceman 9 mil
yon A. B. D. dolarlık hadde kadar, vakit geçirmeksizin icraya devam edecektir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının her sene 31 Aralık gününde ödeme Anlaşmasının 2 
nci maddesinde derpiş olunan hesapta, âzami 3 milyon A. B. D. dolarından fazla borçlu olmaması
nı temin maksadiyle, mezkûr bankanın yukarıdaki fıkrada derpiş edilen miktar dâhilinde kul
lanmış olabileceği ve munzam kredi, Türkiye'den Yugoslavya'ya müteveccih ihracatla her sene 
bu tarihe kadar tamamen tasfiye edilecektir. 

Mevzuubahis munzam kredi her hangi bir sebeple, bu tarihe kadar tasfiye edilmemiş olursa, 
bakiye 3 aylık munzam bir müddet zarfında, yani en geç her yıl 31 Mart gününe kadar, Türk 
mallarının Yuogslavya'ya ihracı ile itfa edilecektir. Bu munzam müddet zarfında da tamamen 
tasfiye edilemez ve iki tarafın salahiyetli makamları arasında başka bir hal çaresi bulunamazsa, 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu munzam krediyi Yugoslavya Federatif Halk Cumhuri
yeti Devlet Bankasının daveti üzerine ve her hangi bir formaliteye tâbi olmaksızın kabili tahvil 
İngiliz lirası veya bu banka tarafından kabul edilecek başka dövizlerle ödeyecektir. 

» (S. Sayısı : 218 ) 
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Madde — 2. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her sene 1 Ekimden 31 Marta kadar olan devre zarfında, 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Devlet Bankası tarafından verilen ödeme emirlerini, öde
me Anlaşmasının 5 nci maddesinde derpiş edilen 3 milyon A.B.D. doları tutarındaki kredi haddine, 
6 milyon A.B.D. doları ilâvesiyle elde edilecek hadde, yani cem'ân 9 milyon A.B.D. dolarlık had^e 
kadar, vakit geçirmeksizin icraya devam edecektir. 

Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Devlet Bankasının her sene 30 Haziran gününde, Öde
me Anlaşmasının 1 nci maddesinde derpiş olunan hesapta, âzami 3 milyon A.B.D. dolarından fazla 
borçlu olmamasını temin maksadiyle, meşkûr bankanın yukardaki fıkrada derpiş edilen miktar dâ
hilinde kullanmış olabileceği bu munzam kredi, Yugoslavya'dan Türkiye'ye müteveccih ihracatla 
her sene bu tarihe kadar tamamen tasfiye edilecektir. 

Mevzuubahis munzam kredi her hangi bir sebeple, bu tarihe kadar tasfiye edilmemiş olursa, 
bakiye 3 aylık munzam bir müddet zarfında, yani en geç her yıl 30 Eylül gününe kadar, Yugoslav 
mallarının Türkiye 'ye ihracı ile itfa edilecektir.. Bu munzam müddet zarfında da tamamen tasfiye 
edilemez ve iki tarafın salahiyetli makamları arasında başka bir hal çaresi bulunamazsa, Yugoslav
ya Federatif Halk Cumhuriyeti Devlet Bankası bu munzam krediyi Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasının daveti üzerine ve her hangi bir formaliteye tâbi olmaksızın kabili tahvil ingiliz lirası ve
ya bu banka tarafından kabul edilecek başka dövizlerle ödiyecektir. 

Madde — 3. 

Borçlu taraf, karşılıklı olarak işbu Protokolün 1 veya 2 nci maddelerinde derpiş edilen munzam 
krediden, ancak, yine aynı maddelerde tesbit edilmiş bulunan vecibelerini yerine getirdikten sonra 
faydalanabilecektir. 

Madde — 4. 

tşbu Protokol 26 Şubat 1953 tarihli ödeme Anlaşmasının mütemmim bir cüz'üdür, 5 seneyi teta-
vüz etmemek şartiyle, 1 Nisan 1955 tarihinden itibaren aynı meriyet müddetini haiz olacaktır; fa
kat müşterek mutabakatla bu 5 senelik devre içinde tadil olunabilecektir. 

îşbu Protokol muvakkaten imzası tarihinde, katî olarak da iki memleket salahiyetli makamları ta
rafından tasdik edilince, meriyete girecektir. 

Belgrad'da, 8 Mayıs 1955 tarihinde, Fransızca, iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

Türk Hükümeti adına Yugoslav Hükümeti adına 
Fotin Rüştü Zorlu Svetoear Vukmanovic 
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S. S A Y I S I 

Amerikan vatandaş ve şirketlerinin memleketimizde yapacakları 
yatırımların İktisadi iş Birliği İdaresine garanti edilmesine dair An
laşmanın onanması hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, Ticaret ye 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/63) 

T. C. "* 
Başbakanlık ' ,, ''** 

Muamelât Umum Müdürlüğü "*" 
Tetkik Müdürlüğü ' 

Rayı: 71/2276, 6/1374 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Amerikan vatandaş ve şirketlerinin memleketimizde yapacakları yatırımların İktisadi U 
Birliği İdaresince garanti edilmesine dair Anlaşmanın onanması hakkında Dışişleri Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 11 . II . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararla-s-
tmlan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederini. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

5253 sayılı Kanunla onanmış bulunan muaddel Türk - Amerikan Ekonomik İş Birliği Anlaşmaı 
sınıiı önsözünde, Türkiye Hükümetinin 1948 tarihli Amerikan Ekonomik îş Birliği Kanununun 
«gaye ve siyasetlerine» iltihak ettiği ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr kanunun I I I (b) 3. maddesi, Amerikan tebaalı şahıs ve şirketlerin katılan memleket
lerde yapacakları yatırımlara, ECA Administratörü tarafından verilecek garantilerden bahşet
mekte ve garantilerin yatırımlardan elde edilen kâr ile ana paranın transferinden veya satıştan 
mütehassıl meblâğların Amerikan dolarına tahvili hususunda ECA tarafından verilecek teminat 
ile vadeli muamelelere mütaalik olmak üzere başlıca iki nevi olduklarını tasrih etmektedir. 

Amerika Büyükelçiliği, mezkûr kanunun hükümetine tahmil ettiği vecibelere ve aramızda mü-
nakit İş Birliği Anlaşmasına istinaden Dışişleri Bakanlığına müracaatla, Amerikan vatandaş ve 
şirketlerinin memleketimizde yapacakları envestismanlara bu garantilerin teşmilini ve bu' hususta 
mektup teatisi suretiyle bir anlaşma akdini talebetmişti. 

Keyfiyet tetkik olunduktan ve Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının müspet mütalâaları da alın
dıktan sonra, 5436 sayılı Kanunun çerçevesine giren bu mektupların teatisi zımnında Dışişleri Ba
kanlığına 27 . X . 1951 tarihli ve 3/13799 sayılı Karar ile verilen yetki üzerine, İngilizce ve 
Türkçe metinleri leffen takdim kılman mektuplar 15 . XI . 1951 tarihinde Amerika Büyükelçi
liği ile teati edilmiş ve 5436 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince bu tarihten itibaren yürürlü
ğe girmiştir. 

Teati olunan mektuplarda tarafımızdan tasvibedümek şartiyle Birleşik Devletler sermayedar
larının memleketimizde yapacakları yatırımların garanti edilmesi dolayısiyle Birleşik Devletler 
Hükümetinin mülkiyetine geçecek Türk liralarının, Birleşik Devletler sermayedarlarmca yapılat: 
mümasil muamelelerden mütehassıl hususi fonlara tatbik edilenden daha az müsait muameleye 
tâbi tutulmıyacağı tarafımızdan taahüüdolunmakçadır, 

Devre : X 
İçtima : 2 

29 .IV. 1952 



Garanti edilen projelere yatırım yapanlar, Türkiye Hükümetince diğer sermayedarlara tat
bik edilen en ̂ müsait muameleden istifade edece/ilerdir. 

Bundan maada, muaddel 4 Temmuz 1948 tarihli Türk - Amerikan Ekonomik İş Birliği Anlaşma
sının IV ncü maddesi gereğince tutulmakta olan karşılık paralar hesabinin, idari masraflara ait 
% 5 ine tatbik olunan hükümler garanti edilen sermayelerden dolayı Amerika Hükümetinin 
emrine geçek Türk liralarına da aynen tatbik olunacak ve dolayısiyle meşkûr Hükümet bu liralara. 
da idari masrafları için serbestçe tasarruf edebilecektir. 

Meali yukarda mâruz mektuba ek olarak, tan zim edilen ve istanbul'da bir Kimya fabrikası 
kurmuş bulunan E. E. Squibb and Sons firmasının bu yatırımına, makabline şâmil olmak üzere 
aynı garantilerin tanınmakta olduğunu "mübeyyin bir mektup da asıl Anlaşmaya ek olarak yine 

415; Kasım 1951 tarihinde Amerika Büyükelçiliği ile teati olunmuştur. 
Memleketimize yabancı sermayenin tfejbi hususunda alınmış olan karârlar ve bu mevzuda 

kabul olunmuş bulunan 5821 sayılı Kanun çerçevesinden mütalâa edildiği takdirde, 15 Kasım 
1951 tarihli Anlaşma ve eki memleketimize Amerikan sermayesinin celbini teşvik edici mahiyette 
görülmektedir. 

-Bu sermayelerin memleketimize kabul veya retleri de Hükümetimizin tasvibine vabeste bıra
kılmış ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleriyle aramızda mevcut ahdî duruma da uygur. 
surette hareket edilmiştir. 

Bahis mevzuu mektuplarla yapılan anlaşmaların onanması yüksek tasvibe arz olunur. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni ' 8. XII. 1954 

Esas No: 1/63 
Karar No: 4 

Yüksek Riyasete 

Amerikan vatandaş ve şirketlerinin memle
ketimizde yapacakları yatırımların İktisadi İş 
Birliği İdaresince garanti edilmesine dair An
laşmanın onanması hakkındaki kanun lâyihası, 
encümenimizde hükümet temsilcileri de hazır ol
duğu halde incelenmiş ve aynen kabulüne ka
rar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Ticaret Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Riyasete takdim olunur. 
Hariciye Encümeni Reisi Bu M. Muharriri 

İstanbul İzmir 
(7, Baban N, Pınar 

Afyon K. Ankara Çanakkale 
8. özer M. F. Fenik N. F. Alpkartal 

Erzurum İstanbul Kastamonu 
R. S. Burçak L. Kır dar B. Aktas 

Manisa Manisa Seyhan 
H. Bayur A. Karaosmanoğlu A. Topaloğlu 

(S. Sayım1: 220) 
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Ticaret Encümeni mazbatası 

T. B. M. M: 
Ticaret Encümeni 

Esctş No: 1/63 
Karar No: 39 

Yüksek Reisliğe 

Amerikan vatandaş ve şirketlerinin memle
ketimizde yapacakları yatırımların İktisadi îş 
Birliği İdaresince garanti edilmesine dair An
laşmanın onanması hakkında kanun lâyihası, 
encümenimizde alâkalı vekâlet mümessillerinin 
iştirakiyle tetkik olunmuş ve kanun lâyihası ay
nen, ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunu
lur. 
Ticaret En. Reisi ve 
Mazbata Muharriri 

Balıkesir Bursa 
E. Güreli M. Erdener 

İmzada bulunamadı 

Çoruh 
//. Çeltikçioğlu 

Kastamonu 
N. Ş. Nabel 

Sivas 
H. Yüksel 

18. V . 1955 

İstanbul 
F. Ulaş 

Ordu 
M. Yazıcı 

İmzada bulunamadı 

Van 
H. Kartal 

Mara§ 
R. öksüz 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/63 
Karar No. 114 

11 .VI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Amerikan vatandaş ve şirketlerinin memle
ketimizde yapacakları yatırımların İktisadi İş 
Birliği İdaresince garanti edilmesine dair anlaş
manın tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılıp Başvekletin 29 . IV . 1952 
tarihli ve 6/1374 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
ve geçen devrei intihabiyeye aidolarak hükümsüz 
kalmış ve bilâhara Başvekâletin 26 ; X . 1954 ta
rihli ve 115 - 3/423 sayılı tezkeresiyle ihya edil
miş bulunan kanun lâyihasıv Hariciye ve Tica
ret encümenleri mazbatalariyle birlikte encüme
nimize havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihası, Amerikan vatandaş ve şir
ketlerinin memleketimizde yapacakları yatı

rımları İktisadi İş Birliği İdaresince garanti 
edilmesine dair 15 kasım 1951 tarihli anlaşma 
ile bu teminatın E .R . Squibb and Sens Firması
na teşmili hakkındaki ayni tarihli Ek Anlaşma
nın tasdikini istihdaf etmektedir. 

Amerikan Hükümetinin Amerika dışında an
laşmalara katılan memleketlerde ve bu arada 
Türkiye'de yatırımda bulunan eşhas ve şirket
lerin talebi üzerine böyle bir garantiyi tervic-
eden mevcut mevzuatı muvacehesinde, garanti 
verilmiş bulunan eşhas ve şirketlerin daha emin 
olarak memleketimizde de teşebbüslere giriş
melerini kolaylaştırmayı teminen Hükümetimizle 
yapılan anlaşmaların tasdikini istihdaf eden ka
nun lâyihası encümenimizce de muvafık müta
lâa olunarak maddelerin müzakeresine geçilmiş 
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ve lavmanın birinci maddesi Hükümetin teklifi 
veçhile ve mütakıp maddeleri şeklen değiştirilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
İTüksek Reisliğe sunulur. 

$eis 
Balıkesir 
ti. îmre 
Kâtip 

Balıkesir 
M. H. Timy>rta§ 

Antalya 
K. Akmantar 

Reis V. 
Kırklareli 
§. Öakay 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Çankırı 
T. Uygur 

Mazbata M. 
Giresun 
M. Şener 

Ankara 
M. Ete 
Çoruh 

T. Gümüşel 

Erzurum 
Ş. Erker 
İstanbul 
M. Sarol 
Muğla 

A. Sartoğlu 
Rize 

/. Akçal 
Tekirdağ 

7J. Eratamam 
Yozgad 

D. Akbel 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

îzmir 
A. Aker 

Ordu 
R. Aksoy 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Tokad 

ö. Sunar 
Zonguldak 
AS\ Ataman 

İçel 
1. Gürgen 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Ordu 
S. îşbakan 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
S. Duralı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Amerikan vatandaş ve şirketlerinin memleketi
mizde yapacakları yatırımların İktisadi tş Birliği 
İdaresince garanti edilmesine dair Anlaşmanın 

onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Amerikan vatandaş ve şirket
lerinin memleketimizde yapacakları yatırımların 
İktisadi tş Birliği İdaresince (ECA) garanti 
edilmesine ve bu hususta hükümetimizce göste
rilecek teminata mütedair 15 Kasım 1951 tarihli 
Anlaşma ile, bu teminatın E. E. Squibb and 
Sons firmasına teşmili hakkındaki aynı tarihli 
Ek Anlaşma onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
- S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
22. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı ve 
Devlet Bakanı V. 

F. L. Karaosmanoğut 
Maliye Bakanı 
B. Polatkan 

Bayındırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakam 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakam V. 

N. özsan 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Amerikan vatandaş ve şirketlerinin memleketi
mizde yapacakları yatırımların İktisadi tş Birliği 
İdaresince garanti edilmesine dair anlaşmanın 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Lâyihamn birinci maddesi 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri 
itibaren mer'idir. 

tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

icraya 
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No. i 609 Ankara, 15 Kasım 1951 

Ekselans, 

4 Temmuz 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan ve tadil edilmiş bulunan, Türkiye Cumhuriye
tiyle Amerika Birleşik Devletleri arasında Ekonomik iş Birliği Anlaşmasının III ncü maddesine 
ve İktisadi iş Birliği idaresi İdarecisini, Amerikan vatandaş ve şirketleri tarafından katılan 
memleketlerde yapılacak yatırımları garanti etmeye yetkili kılan, 1948 tarihli muaddel Ekonomik 
iş Birliği Kanununun III (b) (3) kısmına mütaallik olarak iki Hükümetimiz temsilcileri arasında 
ahiren vâki görüşmelere atıf yapmakla şeref kpzamrım. 

Bu görüşmelerden anladığıma göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, aşağıdaki fıkralarda ta» 
dadedilen teminatı göstermeyi kabul etmiş dr. : 

A) 1. Muaddel 1948 Ekonomik iş Birliği Kanununun III (b) (3) kısmına tevfikan, ve bu 
kısmın iv (D) tâli - kısmında derpiş olunanlar dışında kalmak üzere, ve projelerin Türkiye Cum
huriyeti Hükümetince tasvibi şartiyle, Birleşik Devletler sermayedarlarının Türkiye'deki proje
leri garanti edildiği nispette, Birleşik Devletler Hükümetinin mülkiyetine geçen Türk lirası tutar
larının, Birleşik Devletler sermayedârlarınea yapılan mümasil muamelelerden mütehassıl hususi 
fonlara tatbik edilenden az müsait muameleye tâbi tutulmıyaeağını, Türfdye Cumhuriyeti Hü
kümeti temin eder. 

2. Birinci fıkrada musarrah şekilde garanti edilmiş projelere yatırım yapanlar, gelir ve resül-
malm tahvilinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından diğer yatırım yapanlara tatbik edilen 
en ıriüşat muameleye müsavi muameleye tâbi tutulacaklardır. 

3. Söz konusu muaddel kanunun III (b) (3) kısmına tevfikan verilmiş garantiler dolayısiyle 
Birleşik Devletler Hükümetinin mülkiyetine geçen Türk liraları tutarlarına, Birleşik Devletler* 
Hükümeti idari masrafları için serbestçe tasarruf edecektir. 

B) 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tasvibedilen (ECA trafmdan, programında 
derpiş olunan tahsisatla finanse edilecek bir projenin Türkiye Cumhuriyetince tasvibi, projenin 
bütünü veya bir kısmı ile ilgili vadeli muamelelerin garanti edilmesi şartı olarak bahis konusu ka
nunun III (b) (3) kısmında yer alan tasvip yerine kaim olacaktır) projelerde derpiş edilen hiz
metlerle* ilgili sermaye mallarının teminine dair mukaveleler gereğince yapılan tediyata aidolup, 
1948 tarihli muaddel Ekonomik iş Birliği Kanununun III (b) (3) (iv) D kısmında derpiş olunan 
tahvil garantilerinin istimali dolayısiyle Birleşik Devletler Hükümetinin mülkiyetine geçen Türk 
lirası tutarlarına Birleşik Devletler Hükümeti, idari masrafları için serbestçe tasarruf edecektir. 

2. 1948 tarihli muaddel Ekonomik iş Birliği Kanununun III (b) (3) (iv) (D) kısmında mü
saade edilen garantilere mevzu teşkil eden mukaveleler ile ilgili bilûmum projeler için, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetine ECA fonları tahsis edildiği takdirde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
işbu mukavelelerde derpiş edilen tediyelerin^ vâdeleri geldikçe, yapılmasında kullanılmasını temi-
nen, işbu fonların serbest kılınması için, tâli müsaadeler verilmesi de dâhil olmak üzere, gereken 
bütün tedabiri alacaktır. 

Yukarda mâruz hususların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görüşlerine uygun olup olma
dığı hususunda tez elden haberdar edilmem lûtfunda bulunulmasından müteşekkir olacağım, işbu te
minatın hükümetiniz adına teyidi lûtfunda bulunulmasından minnettar kalacağım. 

En derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz, Ekselans. 

G. Wadsımrth 

( S, Bayisi : 220) 



No. 115572/86 * 15 Kasım 1951 

Ekselans : 

Müfadı aşağıda mezkûr 15 Kasım tarihli ve 609 numaralı notanızı almış olduğumu bildirmekle 
şeref duyarım. 

No. 609 Ankara, 15 Kasım 1951 

Ekselans; 

4 Temmuz 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan ve tadil edilmiş bulunan, Türkiye Cumhuri
yeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının I I I ncü maddesine 
ve İktisadi İşbirliği İdaresi İdarecisini, Amerikan vatandaş ve şirketleri tarafından katılan mem
leketlerde yapılacak yatırımları garanti etmeye yetkili kılan, 1948 tarihli muaddel Ekonomik İş 
Birliği Kanununun I I I (b) (3) kısmına mütaallik olarak iki Hükümetimiz temsilcileri arasında ahi
ren vâki görüşmelere atıf yapmakla şeref kazanırım. 

Bu görüşmelerden anladığıma göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, aşağıdaki fıkralarda ta-
dadedilen teminatı göstermeyi kabul etmiştir: 

A) 1. Muadelle 1948 Ekonomik İş Birliği Kanununun III (b) (3) kısmına tevfikan ve bu kıs
mın iv (D) tali - kısmında derpiş olunanlar dışında kalmak üzere, ve projelerin Türkiye Cumhuri
yeti Hükümetince tasvibi şartiyle, Birleşik Devletler sermayedarlarının Türkiye'deki projeleri 
garanti edildiği nispette, Birleşik Devletler Hükümetinin mülkiyetine geçen Türk lirası tutarla
rının, Birleşik Devletler sermayedarlarınca yapılan mümasil muamelelerden mütehassıl hususi fon
lara tatbik edilenden az müsait muameleye tâbi tutulmıya cağını, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti temin eder. 

2. Birinci fıkrada musarrah şekilde garanti edilmiş projelere yatırım yapanlar, gelir ve re-
sülmalm tahvilinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından diğer yatırım yapanlara tatbik 
edilen en müsait muameleye müsavi muameleye tâbi tutulacaklardır. 

3. Söz konusu muaddel kanunun I I I (b) (3) kısmına tevfikan verilmiş garantiler dolayı-
siyle Birleşik Devletler Hükümetinin mülkiyetine geçen Türk liraları tutarlarına. Birleşik Dev
letler Hükümeti idari masrafları için serbestçe tasarruf edecektir. 

B) 1. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tasvibedüen (ECA tarafından, programın
da derpiş olunan tahsisatla finanse edilecek bir projenin Türkiye Cumhuriyetince tasvibi, projenin 
bütünü veya bir kısmı ile ilgili vadeli muamelelerin garanti edilmesi şartı olarak bahis konusu ka
nunun I I I (b) (3) kısmında yer alan tasvip yerine kaim olacaktır.) prejelerde derpiş edilen hiz
metlerle ilgili sermaye mallarının teminine dair mukaveleler gereğince yapılan tediyata aidolup 
1948 tarihli muaddel Ekonomik İş Birliği Kanununun I I I (b) (3) (iv) D kısmında derpiş olunan 
tahvil garantilerinin istimali dolayısiylc Birleşik Devletler Hükümetinin mülkiyetine geçen Türk li
rası tutarlarına Birleşik Devletler Hükümeti idari masrafları için serbestçe tasarruf edecektir. 

2. 1948 tarihli muaddel Ekonomik İş Birliği Kanununun I I I (b) (3) (iv) (D) kısmında mü
saade edilen garantilere mevzu teşkil eden mukaveleler ile ilgili bilûmum projeler için, Türkiye Cum
huriyeti Hükümetine ECA fonları tahsis edildiği takdirde, Türkiye Cumhuriyeti Tükümeti işbu 
mukavelelerde derpiş edilen tediyelerin, vâdeleri geldikçe, yapılmasında kullanılmasını teminen, iş
bu fonların serbest kılınması için, tâli müsaadeler verilmesi de dâhil olmak üzere, gereken bütün 
tedabiri alacaktır. 

Yukarda mâruz hususların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görüşlerine uygun olup olmadığı 
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hususunda tez elden haberdar edilmem lûtfunda bulunulmasından müteşekkir olacağım, .işbu temi
natın hükümetiniz adına teyidi lûtfunda bulunulmasından minnettar kalacağım. 

En derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz, Ekselans. 
G-. Wadsworth» 

Yakardaki hususatm Türkiye Hükümetinin tasvibini kazanmış olduğunu Ekselanslarına bildir
mekle şeref duyarım. 

Lütfen en derin saygılarımı kabul buyurunuz, Ekselans. 
Dışişleri Bakanı adına 

• Fatin Rüştü Zorlu 

No. 610 ' ' ' ' * ' . , ;v Ankara: 15 Kasım 1951 

Ekselans, 

Bâzı yatırım garantileri tipleri hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına teminatı muh
tevi, 15 Kasım 1951 tarihli ve 115572/86 numaralı notalarına atıf yapmakla şeref kazanırım .-

Yatırım garantileri hususunda, mezkûr notanızda bahis konusu teminatın, projesi bildiğime 
göre 22 Ocak 1951 tarihli ve 3/12349 numaralı Kararname ile Türk Hükümetinin tasvibini kazan
mış bulunan E. R. Squibb and Sons firmasının Türkiye'de yaptığı yatırıma tamamen tatbik edile
ceğini, Hükümetiniz adına teyidetmek lûtfunda bulunmanızdan minnettar olacağım. 

En derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Ekselans. 
# George Wadsworth 

115572/86 ""'"" Ankara, 15 Kasım 1951 

Ekselans, 

Müfadı aşağıda yazılı 610 numaralı ve 15 Kasım 1951 tarihli Notalarınızı almış olduğumu bil
dirmekle şeref duyarım : 

«Bâzı yatırım garantileri tipleri hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına teminatı 
muhtevi, 15 Kasım 1951 tarihli ve 115572/86 numaralı notalarına atıf yapmakla şeref kazanırım. 

Yatırım garantileri hususunda, mezkûr Notanıza bahis konusu teminatın, projesi bildiğime göre 
22 Ocak 1951 tarihli ve 3/12349 numaralı Kararname île Türk Hükümetinin tasvibini kazanmış 
bulunan E.R. Squibb and Sons firmasının Türkiye 'de yaptığı yatırıma tamamen tatbik edileceğini, 
Hükümetiniz adına teyidetmek lûtfunda bulunmanızdan minnettar olacağım. 

En derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Ekselans.» 
Türk Hükümetinin yukarda mezkûr hususatı tasvibetmiş olduğunu, Ekselanslarına bildirmekle 

şeref duyarım. r 

En derin saygılarımı lütfen kabul buyurunuz Ekselans. 
Dışişleri Bakanı Y. 
Fatin Rüştü Zorlu 
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14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve Yem Kanununa ek kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/375) 

T. Ct 
Başvekâlet 23 . XII . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-248/437O 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

14 Eylül 1130 tarihli Tâyınat ve Yem Kanununa ek olarak Millî Müdafaa Vekâletince hazırla
nan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 22 . XII . 1955 tarihinde kararlaştırılan 
kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Askerî makamlar tarafından yakalanan veya tevkif edilen siviller 1288 tarihli İdarei Askeriye 
Nizamnamesinin 168 nci maddesine göre beslenmekte ve bunlara istihkak olarak 960 gr. ekmek, 
80 gr. princ veya bulgur, 6 gr. sade yağ, 8 gr. tuz gıda olarak verilmektedir. Verilen bu istih
kaka göre tevkif edilen sivil eşhasın normal olarak beslenmesine imkân olmadığından sivil eşha
sın da erler gibi Askeri Tayınat ve Yem Kanununa göre beslenmesini ve bu suretle askerî tevkif
hanedeki sivil ve asker mevkuflar arasındaki gıda eşitsizliğinin giderilmesini temin için ilişik ka
nun lâyihası hazırlanmıştır. 
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Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

7\ B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 

Esas No. J/375 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

14 Eylül 1330 tarihli Taymat ve Yem Kanu
nuna ek kanun lâyihası, ilgili vekâlet mümessil
lerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve mü
zakere olundu : 

Hükümetin esbabı mucibesi yerinde görül
düğünden lâyiha aynen ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Y. M. M. Kâtip 
Elâzığ Elâzığ Erzincan 

M. S. Yazman M. S. Yazman M. E. Banalan 

Ankara 
M. Er güder 

İstanbul 
T. Yazım 

Muş 
Ş. Ağaoğiu 

İ rnzada bulunamad ı 

Niğde 
Z. Üner 

Kastamonu 
A. M. Tanöver 

9.1.1956 

Kocaeli 
K. Meriç 

Niğde 
A. U. Aninin 

Sivas 
M. N. Turgay 

Tokad 
// . Bozbeyoğlu 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/375 
Karar No. 16 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa Eneümemnce kabul edilerek 
Yüksek Reislikçe Encümenimize havale buyu-
rulan, 14 Eylül 1330 tarihli Taymat ve Yem 
Kanununa ek kanun lâyihası, ilgili vekâlet mü
messillerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik 
ve müzakere olundu: 

Lâyihanın birinci, üçüncü ve dördüncü mad
deleri aynen ve ikinci maddeye vuzuh vermek 
mâksadiyle maddenin basma «1288 tarihli» 
ibaresi ilâve edilerek kabul edildi. 

Bütçe Encümenine tevdi buyurulmak üzerç 
Yüksek Reisliğe sunulur, 

Maliye En. Reisi Y. 
Afyon K. 

O. Taln 

""Kâtip 
Kayseri 

/ / . Kurmcl 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

Seyhan 
M. Akçalı 

Bolu 
,.S\ Baysal 

10 . J . 1956 

M. M. 
Afyon K. 
O. Talu 

Çankırı 
A. Emrenı 

Giresun 
A. îzmen 

Siird 
M. D. Süalp 

imzada bulunamadı 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No, 1/375 

Karar No. 117 

20 . VI. 1956 

Yüksek Reisliğe 

14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve yem Kanu
nuna ek olarak Millî 'Müdafaa Vekâletince ha
zırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekil
leri Heyetince, kararlaştırılıp Başvekâletin 
23 . X I I . 1955 tarihli ve 71 - 248/4370 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası Millî 
Müdafaa ve Maliye encümenleri mazbataları ile 
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla 
Millî Müdafaa ve Maliye vekâletleri mümessil
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mueibesinde de izah 
edildiği üzere askerî makamlar tarafından ya
kalanan veya tevkif edilen sivil eşhasın 1288 ta
rihli îdarei Askeriye Nizamnamesinin 168 nci 
maddesine göre iaşe edildikleri ve bu iaşe mik
tarının da kifayetsizliği göz önünde bulunduru
larak askerî tevkifhanelerdeki sivil ve asker 
mevkuflar arasındaki gıda eşitsizliğini ortadan 
kaldırmak ve sivil eşhasın da erler gibi Askerî 
tayınat ve yem Kanununa göre beslenmesini te
min maksadiyle hazırlanıp sevk edilmiş bulun-. 
maktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Millî Müda
faa Encümeni aynen ve Maliye Encümeni ise 
îdârei Askeriye Nizamnamesinin tarihini de 
maddeye ilâve etmek suretiyle kabul etmişler
dir. 

Encümenimizde cereyan eden müzakereler
den ve Hükümet mümessillerinden alınan mü
temmim izahattan sonra lâyihanın şevkini mu
cip sebepler yerinde görülerek Maliye Encüme
ninin hazırlamış olduğu metin üzerinden mad
delerin müzakeresine geçilmiş ve lâyihanın bi
rinci maddesi Hükümetin teklifi veçhile aynen, 
ikinci maddesi Maliye Encümeninin tadili veç

hile, üç ve dördüncü maddeler ise şeklen değiş
tirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis' Reis V. 
Balıkesir Kırklareli 
H. tmre Ş. Baka/y 

Mazbata M. Kâtip 
Giresun Balıkesir 

M. Şener M. H. Timurtaş 
Afyon K. Çankırı 

M. Â. Ülgen T. Uygur 
İmzada bulunamadı 

Çoruh Çorum 
Y. Gümüşel Y. Gürsel 
Diyarbakır Eskişehir 
H. Turgut A. Potuoğlu 

İstanbul İstanbul 
M. Sarol N. Â. Sav 

İmzada bulunamadı 
İzmir İzmir 

A. Aker B. Bilgin 
Konya Konya 

M. Bağrıaçtk R. Bircmd 
Muğla Niğde 

A. Sarıoğlu A. N. Kadıoğlu 
Ordu Ordu 

R. Aksoy *Sf. îşbakan 
Rize Seyhan 

H. Agun A. Topaloğlu 
Tekirdağ Tokad 

Z. Erataman ö. Sunar 
Trabzon Yozgad 
î. Şener D. Akbel 

Zonguldak 
$. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

14 Eylül 1330 tarihli Tautnat ve 
Yem Kanununa ek kanun lâyi

hası 

MAD.DK 1. — Askerî ma
kamlar tarafından verilen ya
kalama veya tevkif müzekkere
sine müsteniden yaklauan veya 

'tevkif edilen siviller er gibi 
iaşe olunurlar. 

MADDE 2. — İdarei Askeri
ye; Nizamnamesinin 168 nci 
111 addesi kaldı rıl inişti r. 

MADDE 3. — Hu kanun neş
ri tarihinden itibaren meriyete 
girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini icraya Millî Müdafaa 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

22. X I I . 1955 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

ve Millî M. V. V. 
§. Ergin 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 
Adliye Vekili 

H. A. Göktürk 
Millî Müdafaa Vekili 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maliye Vekili 
Ar. Öknıen 

- 4 — 
MALÎYE ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

14 Eylül 1330 tarihli Tmjmat ve 
Yem Kanununa ek Kanun 

MADDE J. — Hükümetin J 
nei maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2; — 1288 tarihli 
İdarei Askeriye Nizamnamesi
nin 168 nci maddesi kaldırıl
mıştır. 

MADDE :>. — Hükümetin .1 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Maarif Vekili 
A. özel 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

îkt. ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

Bıh. ve İç. Mua.Vekili 
N. Körez 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 
Ziraat Vekili 

E, Budakoğlu 
Münakalât Vekili 

A. Demirer 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

14 Eylül 1330 tarihli Taymat e e 
Yem Kanununa ek kanun lâyi

ham-

MADDE 1. — Hükümetin .1 
nei maddesi aynen kabul edil-
iniştir. 

MADDE 2. — Maliye Encü
meninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

i 
f MADDE o. — Bu kanun neş-
ı ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya, Millî Mü
dafaa ve Maliye Vekilleri me
murdur, 

ı 
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Anıt - Kabir'in her türlü hizmetlerinin Maarif Vekâletince ifasına 
dair kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 

(1/322) 

T. C, 
Başvekâlet S . XI . 1056 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say;: 71/162 - 3559 
Türkiye Büyük Millet Medlisi Yüksek Reislisine 

Anıt - Kabirin her türlü hizmetlerinin Maarif Vekâletince ifası hakkında mezkur vekâletçe 
hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 13 . IX . 1955 tarihinde karaıv 
laştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu aaygıla 
rımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Atatürk'ün aziz na'sının medfun bulunduğu Anıt - Kabir'in Millî bir âbide olarak muha
fazasını ve her türlü hizmetlerinin, eserin büyük mânasına uygun bir şekilde ifasını temin 
makşadiyle ilişik olarak sunulan kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Lâyihaya ekli kadro cetveli henüz kuruluş halinde bulunan Anıt-Kabir ilmî ve idari hizmetle-
rinin ifasını mümkün kılacak şekilde tertibolunmuştur. 

Maarif Encümeni mazbata» 

f.B.M.M. 
Maarif Encümeni 26 . I . 1956 

Esas No. 1/322 
Karar No. 9 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan «Anıt - Ka
bir'in her türlü hizmetlerinin Maarif Vekâle
tince ifasına dair kanun lâyihası» üzerinde Ma
arif ve Maliye vekâletleri mümessillerinin huzu-
riyle gerekli müzakereler yapıldı : 

Atatürk'ün aziz na'sının medfun bulunduğu 
Anıt -Kabir'in, en mühim bir millî âbide ola
rak muhafazası ve her türlü hizmetlerinin, ese
rin büyük mânasına uygun bir şekilde ifası ica-

betmekte olduğundan bu hususta en geniş ve il
mî imkânlara sahip bulunan Maarif Vekâleti
ne devri muvafık mütalâa edildiğinden bunu ta-
zammun eden kanun lâyihası, ekli kadro cetve
li ile birlikte encümenimizce ittifakla kabul edil
miştir. 

Ancak, bir iltibasa meydan verilmiyerek ya
pılacak işlerin daha sarih bir şekilde ifadelen-
dirilmesi için birinci madde metninden «ilmî 
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ve idari» tâbirinin çıkarılması ile «müze, kü
tüphane ve sair ilgili tesislerin vücuda getiril
mesine» ibaresinin bu metne ilâvesi uygun gö
rülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe saygı ile su
nulur. 
Maarif Encümeni Reisi M. M. 

Rize Uşak 
A. Morgil O. Dengiz 

Ankara 
i l . Temuçin 

Gümüşane 
8. Özcan 8an 

H. 
Konya 
E. Atademir 

Trabzon 
//. Ağanoğlu 

Burdur 
M. özbey 

İstanbul 
. Hacopulös 

Konya 
«?. Sönmez 

M. B 

Çanakkale 
N. Togay 

İzmir 
N. Pmar 

B 
Sivas 
örneknl 

Trabozn 
. Tarakçmğlu 

Bütçe Encümeni masbatafti 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümen 
Esas No. 1/322 
Karar No. 118 

20. VI. IMfy 

Yüksek Reisliğe 

Anıt - Kabir'tin her türlü hizmetlerinin Ma
arif Vekâletince ifası hakkında hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 3 . X I . 1955 tarihli 
ve 71/162 - 3559 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası Maarif Encümeni mazbatasiyle 
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla 
Maliye ve Maarif Vekâletleri mümessilleri ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, Anıt - Kabir'in her türlü 
hizmetlerinin ifasına Maarif Vekâletini memur 
kılmakta ve ifa edilecek hizmetler için lüzum
lu kadroların Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı 
ve vazifelerine dair olan 2287 sayılı Kanunu ta
dil eden 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin müzeler kısmına ilâvesini istihdaf et
mektedir. 

Anıt - Kabir'in her türlü hizmetlerinin, en 
iyi şekilde ifasını mümkün kılacak ve bu hu
susta ilmî ve sair imkânlara da malik bulunan 
Maarif Vekâletine verilmesi hakkında hazırla
nan kanun lâyihası encümenimizce de yerinde 
görülerek lâyihayı bidayeten tetkik eden Ma
arif Encümeninin tadilen hazırlamış olduğu me
tin üzerinden maddelerin müzakeresine geçil
miş ve birinci madde ile vücuda getirilecek 
müze, kütüphane ve sair tesislerin Atatürk'ün 
hayat ve hatırasiyle alâkalı olmasını temin ba

kımından maddede tasrih edilmek suretiyle ve 
mütaakıp maddeleri tarih ve kelime değişiklik
leri ile ve ikinci maddeye merbut cetvel Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Giresun 
H. îmre Ş. Bakay M. Şener 

Balıkesir Afyon K. Çankırı 
M. H. Timurtas M. Â. Ülgen T. Uygur 

İmzada bulunamadı 
Çoruh 

Y. Gümüşel 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 

, İzmir 
A. Aker 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Trabzon 
1. Şener 

Çorum 
Y. Gürsel 

İstanbul 
M. Sarol 

Diyarbakır 
H. Turgut 
İstanbul 
N. Â. Sav 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

B. Bilgin 
Muğla 

A. Sanoğlu 
Ordu 

8. îşbaıkan 
Tekirdağ 

Konya 
M. Bağrmçîk 

Niğde 
A. N. Kadioğkı 

Rize 
H. Agun 

Tokad 
Z. Eratamm ö. Sunar 

Yozgad 
D, Aklel 

Zonguldak 
/S. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Amt - Kabir'in her türlü hiz
metlerinin Maarif Vekâletince 

ifâsına dair kanun lâyihmt 

MADDE l. — Ankara'da Ata
türk'ün aziz na'şınm medfun 
bulunduğu Anıt - Kabir'in her 
türlü ilmî ve idari hizmetlerinin 
ifasına ve bakımının teminine 
Maarif Vekâleti memurdur. 

* MADDE 2. — Maarif Vekâ
leti merkez teşkilâtı ve vazife
lerine dair 2287 sayılı Kanunu 
tadil eden 4926 sayılı Kanuna 
bağlı T numaralı cetvelin IX. 
müzeler bölümüne, bu kanuna 
bağlı 1 numaralı cetveldeki 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE H. — Bu kanun 
29 . II . 1956 tarihinden itiba
ren meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini icraya, îera Vekille
ri Heyeti memurdur. 

13 . IX , 1955 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

Başvekil • Yardımcım 
F. Köprülü 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Devlet Vekili 
Osman Kapanı 

Devlet Vekili ve 
Hariciye V. V. 

F. R. Zorlu 
Adliye Vekili 

0. Ş. Çiçekdağ 
Millî Müdafaa Vekili 

ve Dahiliye V. V. 
E. Menderes 

. - 3~ 
MAARİF ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

Am-t - Kabir'in, her türlü hiz
metlerinin Maarif Vekâletince 

ifasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara'da 
Atatürk'ün aziz na'şmın med
fun bulunduğu Anıt - Kabir'in 
her türlü hizmetlerinin ifasına, 
müze, kütüphane ve sair ilgili 
tesislerin vücuda getirilmesine 
ve bakımının teminine Maarif 
Vekâleti memurdur. 

MADDE 2. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —• Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADlLÎ 

Amt - Kabir'in, her türlü hiz
metlerinin Maarif Vekâletince 

ifasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara'da Ata
türk'ün aziz na'sının medfun 
bulunduğu Anıt - Kabir'in her 
türlü hizmetlerinin ifasına ve 
Atatürk'ün hayat ve hâtırasiy-
le alâkalı müze, kütüphane ve 
sair tesislerin vücuda getirilme
sine ve bakımının teminine Ma
arif Vekâleti memurdur. 

MADDE 2. — Maarif Vekâ
leti merkez teşkilâtı ve vazife
lerine dair 2287 sayılı Kanunu 
tâdil eden 4926 sayılı Kanuna 
bağlı (1) numaralı cetvelin IX. 
müzeler bölümüne, bu kanuna 
bağlı cetveldeki kadrolar ek
lenmiştir. 

Bu kanun 
['İtenden itiba ren 

MADDE 3. 
28. Tl. 1957 t 
mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya, icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 
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Hii 

Hariciye Vekili 

Maliye Vekili 
II. Polatkan 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
İkt. ve Ticaret Vekili 

S. Yırcah 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. B. Uz 
Güm.ve İnh. Vekili 

E. Kalafat 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Münakalât Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
işletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

IX 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

CETVEL [1] 

Memuriyet unvanı &ayı Âyhk 

5 
T 
8 

10 
12 

Müdür 
Müdür muavini 
îç hizmetler müdürü 
Memur 
Memur 

Yekûn 

1 
1 
1 
2 
3 

8 

80 
60 
50 
35 
25 

Maarif 'Encümeninin tadiline bağlı cetvel 

Hükümet lâyihasına bağlı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe Encümeninin tadiline bağh cetvel 

Hükümet lâyihasına ilişik cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 
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S. S A Y I S I : 110 

Islahı Hayvanat Kanununun 37 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, Gümrük ve inhisarlar, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/430) 

T. C. 
Başvekâlet 5 . III. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say* : 71-302/975 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 37 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Ziraat "Ve
kâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 2 . I I I . 1956 tarihinde ka
rarlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Son yıllarda yurdumuzda nüfus çoğalmış, hayat seviyesi yükselmiştir. Bu sebeple hayvani gı
da maddelerine karşı duyulan ihtiyaç da artmıştır. 

Diğer taraftan hayvan ve hayvani gıda maddelerinin ihracı suretiyle memlekete, sahip bu
lunduğumuz çeşitli iklim ve şartlar içindeki hayvan varlığımızla mütenasip bir döviz temin etmek 
imkânları üzerinde durmak millî iktisadiyatımız için zaruri görülmektedir. 

Bu itibarla irat hayvanlarımızın yapağı, süt, et, yumurta ve saire gibi verimlerini artırmak 
maksadiyle bir taraftan yerli hayvanlarımız üzerinde ecnebi kültür ırkı erkek damızlıklarla me-
lezleme yoliyle ıslah yoluna gidilmekle beraber diğer taraftan da müstakbel damızlık materyal 
membalarımızı tesis etmek maksadiyle sâf yetiştirme yoluna da gitmek hayati bir zaruret olarak 
mütalâa edilmiş bulunmaktadır. 

Halen mer'i olan 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 37 nci maddesinin damızlık aygır ve 
boğaların her türlü rüsumdan muaf tutulmasını âmir hükmü o zaman memleket hayvancılığının 
ıslâhında yalnız damızlık aygır ve boğalarla yerli ırk hayvanlarımızın melezleme suretiyle ıslahı 
prensibolarak kabul edilmiş olmasına istinadediyordu. 

Halbuki bugün memleketimizde sığır, koyun, at ve kümes hayvanları hem malzeme ve hem de 
sâf yetiştirme yoliyle süratle çoğaltmak ve ıslah etmek gayesi güdülerek bir an evvel hayvancılı*-
ğımızı kalkındırmak, verimlerini artırmak ve vasıflarını yükseltmek millî ekonomimize hayvancı
lık istikametinde de bir hız vermek ve bu suretle memlekete bu yoldan da büyük miktarda döviz 
sağlamak gayesi güdülmektedir. 

Bu itibarla 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 37 nci maddesi bugünkü ihtiyaçlara cevap 
veremediğinden tadiline zaruret görülmektedir. 
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Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 
Esas No. 1/430 
Karar No. 21 

9 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 37 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası, ilgili Hükümet mümessillerinin iştirakiy
le, encümenimizde müzakere edildi: 

Esbabı mucibede etrafiyle izah edildiği veç
hile hayat seviyesinin yükselmesiyle ilgili olarak 
memleketimizde hayvani gıda maddelerine karşı 
duyulan ihtiyaç da artmış bulunmaktadır, ihti
yacı karşılamak ve ileride döviz sağlıyabilmek 
için hayvancılığımızın geliştirilmesi, hayvan 
adedinin artırılması ve hayvan cinslerinin ıslahı 
lâzımgelmektedir. 

Cinslerin ıslahı ise damızlık hayvan ithaline 
bağlı bulunmaktadır. 904 sayılı Kanunun 37 
nci maddesi sadece damızlık aygır ve boğaların 
rüsumdan muaf olarak ithaline cevap vermek
tedir. 

Halbuki diğer büyük baş ve küçük baş hay
van ve cinsleri ile bilhassa kümes hayvanlarına 
ait damızlık ithali de bugün için zaruridir. 

Lâyiha bu ihtiyacı karşılamak hedefini güt

mektedir. Bu sebeple lâyiha encümenimizce ay
nen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve inhisarlar 
Encümenine gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe 
saygı ile sunulur. 

Ziraat En. Reisi 
Muğla 

T. Akarca 
Kâtip 
Uşak 

M. M. 
Bilecik 

t. 8. Çaktroğlu 

Bolu Burdur 
77. Yılmaz R. Ak§emsettinoğlu II. Çimen 

Bursa 
8. Karacabey R. 

Denizli Giresun 
Tavaslıoğlu A. N. Duyduk 

İmzada bulunamadı 
Kırşehir 

0. Alişiroğlu 
Manisa 

S. Mthçıoğlu 
Seyhan 

L. Sezgin 

Kocaeli Konya 
N. Unat A. Çilingir 

Ordu Samsun 
B. Baykal E. Tekay 

Seyhan Yozgad 
jf. Uslu A. Ünlüsoy 

Gümrük ve İnhisarlar Encüme*ni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 

Esas No. 1/430 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

ÎS.V. 1956 

Islâhı hayvanat Kanununun 37 nci maddesi- Gümrük ve in. En. Reisi Bu Mazbata M. 
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası, Hü
kümet mümessillerinin iştirakiyle encümenimiz
de tetkik ve müzakere olundu. 

Yapılan incelemede, Hükümetin esbabı mu-
cibesi yerinde görüldüğünden lâyiha aynen ve 
ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine tev
di buyrulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Trabzon Samsun 
M. Goloğlu A. Keleşoğlu 

Ağrı Balıkesir Gazianteb 
II. Öztürk M. Tuncay 8. înal 

Samsun Urfa 
H. Üzer M. Hatiboğlu 

imzada bulunamadı 
Yozgad 

II. Tatlıoğlu 
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Maliye Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 1/430 
Karar No. 58 

3. ti.1956 

Yüksek Reisliğe 

Islahı Hayvanat Kanununun 37 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası, hü
kümet mümessillerinin huzuriyle encümenimizde 
tetkik ve müzakere olundu : 

Yapılan inceleme sonunda : îthal edilecek da
mızlık hayvanların Gümrük Resminden muafi
yetini istihdaf eden lâyiha encümenimizce de 
yerinde görülerek kabule şayan bulunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere 
Maliye En. Rs. 

Amasya 
H. Koray 

Bolu 
8. Baysal 

Kocaeli 
E. Alican 

Seyhan 
M. Akçalı 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
M. M. 

Afyon K. 
O. Talu 
Çankırı 

A. Emrem 

Kâtip 
Kayseri 

H. Kurmel 
Giresun 
A. îzmen 

Samsun 
Ş. Uluçay 

Sivas 
K. Oskay 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/430 
Karar No. 115 

20 . VI . 1956 

Yüksek Reisliğe 

904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 37 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Ziraat 
Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetin
ce Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâ
letin 5 . I I I . 1956 tarihli ve 71 - 302/975 sayılı 
tezkeresyle gönderilen kanun lâyihası, Ziraat, 
Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encümenleri 
mazbatalariyle birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla Maliye, Ziraat ve Gümrük ve in
hisarlar vekâletleri mümessilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde izah edi
len ihtiyaç ve zaruretlere binaen 904 sayılı Islahı 
Hayvanat Kanununun 37 nci maddesindeki, ha
riçten memleketimize ithal edilecek damızlık ay
gır ve boğaların her türlü resimden muafiyeti
ni sağlıyan hükmün tadili suretiyle memleket 
hayvancılığının temini inkişafı için bu hükmün 
damızlık olarak memlekete ithal edilecek kıs
rak, tay,, inek, düve, koç, toklu, kuzu, teke, keçi, 
çebiş, oğlak, domuz ve kümes hayvanatına da teş
milini temin maksadiyle hazırlanıp sevk edil
miş bulunmaktadır. 

Gerek hayvan nesillerinin ıslahı ve gerek 
daha verimli hale getirilmelerini mümkün kıl
mak bakımından hariçten damızlık olarak ithal 
edilecek yukarda ve madde metninde tadadedi-
len damızlık hayvanların mezkûr kanunun 37 
nci maddesindeki muafiyet hükmüne ithalini 
derpiş eden kanun lâyihası encümenimizce de 
muvafıkı mütalâa olunarak maddelerin müza
keresine geçilmiş ve birinci madde redaksiyon, 
bakımından değiştirilmek suretiyle kabul ve 
memleketimize hediye olarak gönderilmiş bulu
nan damızlık kümes hayvanlarının da bu mua
fiyet hükmüne ithalini temin maksadiyle mu
vakkat madde encümenimiz tarafından tedvin 
ve mutaakip maddeler Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 

M. M. 
Giresun 

M. Şener 
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Kâtip 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Antalya 
K. Akmanlar 

Çankırı 
T. Uygur 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İstanbul 
N. Â. Sav 

İmzada bulunamadı 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

İmzada bulunamadı 
Balıkesir 
8. Yırcah 

Çorum 
Y. Gürsel 
Eskişehir 

Muvakkat maddeye 
muhalifim 

A. Potuoğlu 
İzmir 

A. Aker 

İzmir 
Dr. B. Uz 

Muğla 
A. Sanoğlu 

Ordu 
8. îşbakcm 

Tokad 
Ö. Sunar 
Yozgad 

D. AJcbel 
Zonguldak 
8. Durah 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
8. Ataman 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

904 sayılı Islahı hayvanat Kanununun 37 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 7 . VI . 1926 tarihli ve 904 sa
yılı Islahı hayvanat Kanununun 37 nei maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 37. — Damızlığa elverişli olduğuna 
dair şahadetnameyi haiz bulunan büyük ve kü
çük baş (erkek ve dişi) ehlî hayvanlar (aygır, 
kısrak, tay, boğa, inek, düve, koç, toklu, kuzu, 
- kılkeçi hariç - teke, keçi, çepiç, oğlak, domuz) 
ve bilûmum kümes hayvanları (her çeşit tavuk, 
hindi, kaz ve ördeklerin erkek ve dişileriyle yav
ruları) ithal ve gümrükle ilgili her türlü vergi 
ve resimlerden muaftır.» 

MADDE 2. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde rae-

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya, Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye, Maliye, 
Gümrük ve İnhisarlar ve Ziraat Vekilleri me
murdur. 2 . H I . 1956 

Başvekil Devlet Vekili 
A. Menderes M. C. Bengü 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Islâhı Hayvanat hakkındaki 904 sayılı kanunun 
37 wi maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
muvakkat bir madde eklenmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 7 . VI . 1926 tarihi?, ve 904 
sayılı Islâhı Hayvanat Kanununun 37 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 37. - Damızlığa elverişli olduğuna 
dair şahadetnameyi haiz bulunanı aygır, kıs
rak, tay, boğa, inek, düve, koç, toklu, kuzu, 
(kılkeçi hariç) teke, keçi, çepiç, oğlak, do
muz ve her çeşit tavuk, hindi, kaz ve ördek
lerin erkek ve dişileriyle yavruları ithal ve 
gümrükle ilgili her türlü vergi ve resimler
den muaftır.» 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun hü
kümleri 1. IV. 1956 tarihinden sonra mem
lekete gelmiş ve henüz gümrük ve resimleri 
ödenmemiş kümes hayvanları şümulüne giren 
hayvanlar hakkında da tatbik okunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden .• 
itiabren mer'idir. 

MADDE 3. —- Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

ncü maddbsi 
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Hü. 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Tard%mc% 

Millî Müdafaa Veküi 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. özel 

îkt. ve Ticaret Vekili 
F. Vlaş 

Güm. ve in. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. D emir er 

Devlet Veküi 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 
* E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Veküi 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Veküi 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
işletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

t v * « 

(fi. Sayı* : 229) 





Devre : X 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Trabzon Mebusu Sabri Dilek ile Giresun Mebusu Abdullah 
İzmen'in, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Adliye, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2 /163 , 2 /173) 

Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci madlesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/163) 

Ankara 15 XI. 1955 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

(29. I I . 1952 tarih ve 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 inci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun) teklifim ve mucip sebepler lâyihası eklice sunulmuştur . 

Teklifimin kanuniyet iktisabı için gerekli muamelelerin yapılmasına delâletlerinizi derin say
gılarımla rica ederim. 

Trabzon Mebusu 
Sabri Dilek 

MUCİP SEBEPLER 

Adalet mensuplarının gördükleri yüksek vazifeye uygun şekilde terfihi her zaman iyi netice
ler vermiştir. Bu kimselerin makamlarının bulunduğu merkezlerden çok uzak mesafelere ve çok 
defa tekerlekli vasıta işlemiyen mahallere adlî keşif ve sair işler için gitmek mecburiyetinde ol
dukları da bilinen bir keyfiyettir. Cezai olsun, hukuki olsun, mahkemelerimizde rüyet edilen dâ
vaların büyük bir ekseriyetinde mahallî keşifler yapmak zaruretiyle karşılaşılmaktadır. Hâkimin 
başlıca yardımcıları olan müddeiumumiler, icra iflâs memurları ve adlî tabipler için de bu yorucu 
seyahat külfetleri ayniyle vâkıdır. Halen mer'i Harçlar Kanununda bu külfetlere karşılık adları 
geçen vazifelilere temin edilen nimet pek cüzi bir miktardan ibarettir. Bu itibarla tadil teklifimle 
istihdaf eylediğim birinci gaye adalet mensuplarının keşif ve sair hizmetler için çektikleri zor
lukları kısmen olsun karşılamak endişesidir. 

Buna ilâveten teklifim kanunlaştığı takdirde süratli adalet gayesine de hizmet edilmiş olacağı
nı düşünüyorum. Bugün bilhassa hukuk mahkemelerinde uzak mahallerde keşfi icabettiren dâva
ların sırf bu keşfin yapılamaması yüzünden mütaaddit taliklere uğradığı bir vakıadır. Bazan ki
lometrelerce uzak ve ancak katırla veya yürüyerek gidilmesi mümkün ve her türlü medeni vası
talardan mahrum köy ve yaylalarda keşif yapmak icabetmekte ve hâkim ve taraflar bu keşfi 
yapmamak için bahaneler icadeylemektedirler. Keskin yapılmaması ilk mahkemelerde duruşma
ları uzattığı gibi, keşifsiz verilen hükümlerin Temyiz Mahkemesince nakzı sebebiyle dâvalar baş
ka bir bakımdan da uzamaktadırlar. Bu sebeple vazife görülen köy veya belediye sınırları dışı
na çıkacak hâkimlere nispeten daha fazla bir tazminat vermek suretiyle onlarda çalışmak şevkini 
artırmış olmak gayesini de istihdaf ve bu vasıta ile dâvaların görülmesini süratlendirmiş olmayı 
düşünüyorum. Müddeiumumi ve adlî tabiplerin uzak köylerde işlenen cinayetlerin mahallerinin 
keşfi ve ölüye otopsi için çektikleri müşkülât ve bazan cenazeyi yakın yerlere getirtmek mecbu
riyetinde kalışları da nazara alınırsa onların ve hükümden netice istihsalinin vasıtaları olan icra 
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ve iflâs memurlarının bu bahiste hâkimlerden ayrı mütalâalarına imkân bulunmadığı kanaatiyle 
adliyenin bu çok yakm yardımcılarının da bu suretle terfihleri isabetli olur kanaatindeyim. 

İstanbul gibi büyük merkezlerde vazife görenlerin çok defa teklifimdeki yalnız belediye sınır
ları içerisindeki vazifelere ait tazminatlardan istifade edecekleri ileri sürülebilirse de böyle mer
kezlerdeki gidip-gelme kolaylıklarının onlar için kâfi avantaj olduğu isabetle ileri sürülebilir. 

Devlet memurlarının harcırahlarının bir kanunla artırılmış olduğu ve fiyatların takibeylediği 
seyir nazara alınırsa işbu teklif kabule şayan görülecektir, ümidindeyim. 

Giresun Mebusu Abdullah îzmen'in, Harçlar Kanununun 125 nci maddesinin tadili hakkında ka
nun teklifi (2/173) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci maddesinin tâdiline dair olarak hazırlanan kanun teklifi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadeleri arz ve rica olunur. 
25 . XI . 1955 

Giresun Mebusu 
Abdullah îzmen 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

Tadili teklif olunan 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci maddesinde tebliğden başka bir 
muamele yapmak için makamından uzaklaşmıya mecbur olan hâkimler, Cumhuriyet müddeiumu
mileri, icra ve iflâs memurları ile adlî tabiplere yol masraflarından başka verilecek yol tazminatı-

, nı beş lira olarak kabul etmekte ve bir günde birden ziyade muamele yapıldığı takdirde ise beher 
muamele için dört lira ödenebileceğini ve bu suretle bir günde on liradan fazla alınamayacağını ve 
kâtiplerle müstahdemler için bu miktarın yarısının verileceğini prensibolarak kabul etmiştir. Yi
ne mezkûr madde belediye hudutları ile bu hudutlar haricinde yapılacak işler için de ödenecek mik
tarlarda bir tefrik yapmamıştır. 

Halbuki belediye hudutları dahilindeki çalışma ile bu hudutlar haricindeki çalışma her bakımdan 
müsavi kabul edilemez. Memleketimizin tabiî şartları, coğrafi teşkilâtı ve trafik durumu itibariyle 
ekseri ahvalde belediye hudutları haricinde görülen işlerde yaya olarak saatlerce yürümek mecbu
riyeti vardır. 

Bu madde hükümlerine göre verilecek yol tazminatı elbette ki bir hizmetin karşılığı olduğunu 
kabul etmek lâzımdır. Hizmetin şartları ayrı ayrı olunca verilecek para miktarının da ayrı ayrı ol
ması lâzımgelir. Şu ciheti de kabul etmek zaruridir ki; bütün hususiyetleri göz önünde bulundura
cak bir ödeme sistemi bulmak mümkün değildir. Bu sebepten dolayı bu defa hazırlanan lâyihada 
belediye hudutları içinde ve dışında yapılacak hizmetler birbirinden tefrik edilmiştir. 

Harçlar Kanununun tadilinden sonra Harcırah Kanunu değiştirilmiş ve bugünün zaruret ve 
ihtiyaçlarına göre memurlara harcırah verilmesi prensibi kabul edilmiştir. Harçlar Kanununun 
kabul ettiği ödeme de bir nevi harcırahtır. Binaenaleyh hâkim ve diğerlerine verilecek tazminat
ların diğer memurlara ödenecek harcırahlardan daha az olması hiçbir suretle kabili izah değildir. 
öteden beri her iki kanunla verilmekte olan harcırah ve tazminatların bir mukayesesi yapılacak 
olursa hiçbir zaman hâkim ve emsaline verilen tazminatın harcırahtan az olmadığı, bilâkis fazla ol
duğu görülmektedir, 
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Bugün mahkemelerimizde keşfe muallâk on binlerce dâva mevcuttur. Bunun gibi haciz muame

leleri ve diğer adlî muameleler infaz için sıra beklemektedir. Yukarda da bir nebze bahsedildiği gi
bi memleketimizin birçok yerlerinde arazi çok arızalıdır. Saatlerce yol yürümek suretiyle keşfi ya
pılacak bir gayrimenkule vâsıl olunmakta, haciz ve diğer adlî muamele yapılacak yere gelinebil -
mektedir. Bu kadar müşkül şartlar altında görülecek hizmet için verilecek para hiçbir zaman bu 
külfet ve meşakkatin karşılığını teşkil edemez. Hâkimler, müddeiumumiler ve diğer hizmetliler bu 
işleri vazifeleri icabı yapmaktadırlar. Bu müşkül vazifelerini ifa ettiklerinden dolayı katlandık
ları külfetin küçük bir karşılığını bu hizmetlilerden esirgememek ieabeder. 

Yol tazminatının artırılması dâva ve keşiflerin ve diğer adlî muamelelerin süratle ikmal ve 
intacını temin edeceğine kaani bulunmaktayım. 

Tazminatın artırılmasında her bakımdan fayda mülâhaza edildiğinden tadili istenilen madde
deki beş lira maktu tazminat belediye hudutları haricindeki muameleler için on liraya çıkarılmış
tır. Bir günde birden fazla iş görülmesi halinde beher iş için on lira ödenmesi ve bir günde alına
cak yol tazminatının tahdidedilmemesi esası kabul edilmiştir. 

Yukardan beri arz ve izah olunan mucip sebeplerden dolayı işbu lâyihanın hazırlanmasına za
ruret hâsıl olmuştur. Kabulü rica olunur. 

Giresun Mebusu 
Abdullah îzmen 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 2/163-2/173 
Karar No. 13 

27 . XII . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Trabzon Mebusu Sabri Dilek'le Giresun Me
busu Abdullah îzmen'in 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 125 nci maddesinde bâzı değişiklik
ler yapılmasına dair ayrı ayrı kanun teklifleri
nin, riyasetimizce encümenimize tevdi edilmesi 
üzerine encümenimizde, her iki kanun teklifi 
Adliye ve Maliye Vekâleti temsilcilerinin huzur-
lariyle görüşülerek tetkik olundu : 

Keşif, otopsi, adlî muayene gibi adalet tev
zii ile alâkalı, usul muameleleri, adalet mensup
larının daireden ayrılmalarını gerektirmekte, 
bu muamelelerin yapılacakları yerlerin daire
den uzak, yolsuz veya arızalı bulunmaları ise, 
adalet tevziinin süratine müessir olmaktadır. 

Memleketimizin coğrafik, olduğu kadar yol 
ve münakale durumları göz önünde tutulursa; 
dâvaların büyük bir kısmını halledebilmenin 
ancak keşifle mümkün olabilmesi ve mahkeme-
lerimizdeki iş hacminin fazlalığı muvacehesinde; 
hâkimlerin daha ziyade keşifsiz işleri veya ko
laylıkla keşiflerinin icrası mümkün dâvaları 
halletmeyi tercih ettikleri, dağlık, yolsuz veya 

uzak mahallerde keşfi gerektiren işlerin talika 
uğradığı bilhassa toprak dâvalarının arz ettiği 
sosyal ve iktisadi mahzurların bertaraf edilemi-
yerek temadi ettiği bir hakikattir. 

Her gün 30 - 40 kadar dâvayı rüyet eden 
hâkimin, tetkik ve araştırma yapabilme, karar 
yazma gibi hususlara bir taraftan vakit ayır
maya çalışırken, uzak, arızalı, dağlık bölgeler
deki keşiflerin icrası münasebetiyle büyük bir 
yıpranmaya mâruz bulunduğunu da kabul et
mek gerekir. 

Maddi yorgunluklar yanında hâkimin bir 
keşfin icrası münasebetiyle elbisesinin eskimesi, 
çamaşır değiştirme ve yıkanma gibi vazifesiyle 
alâkalı birtakım masraflara katlanacağı da açık
tır. 

Adalet mensuplarını ifa ettikleri ağır işler 
arasından ayırıp, dağlık, arızalı ve uzak bölge
lerdeki keşiflere gönderebilmek dâvaların süratle 
rüyeti için ne kadar zaruri bulunmakta ise, ke
şifleri cazip bir hale getirmekte o kadar lâzımdır. 
Bu sebeplerle yol tazminatını arttırmaya matuf 
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her iki kanun teklifini, encümenimiz musip kar
şılamıştır. 

Her iki kanun teklifinde, bilhassa mahkeme
nin vazife grdüğü, belediye hudutları dışında, 
uzak mahallerde, dağlık ve arızalı bölgelerde ya
pılacak keşiflerin güçlüğünü gözönünde tutarak, 
yol tazminatının miktarını tâyinde, belediye hu
dutları dâhili ile harici, eğer mahkeme, belediye 
teşkilâtı bulunmıyan bir köyde vazife görmekte 
ise, köy hudutları dâhili ve harici gibi tefrikler 
yapıldığı, böylece, iktiham edilen zahmetin göz
önünde tutulmasını arzu ettikleri görülmektedir. 

Encümenimizde; keşiflerde iktiham edilen 
zahmetin yol tazminatının miktarını tâyinden, 
kıstas olarak kabulünü yerinde karşılamakla be
raber keşfe gidilecek mahallin, mesafe, arıza, yol 
ve münakale vasıtaları bakımından arz edebile
ceği hususiyetler, karşısında, yol tazminatının 
miktarını tâyinde hangi kıstası kabul etmenin 
daha uygun olacağı hususunda uzun tetkik ve 
münakaşalar yapılmıştır. 

Bâzan keşif mahalli, daireye yakın olmakla 
beraber, çok arızalı, sarp veya yolsuz bulunabilir 
buna mukabil keşif mahalli daireden uzak oldu
ğu halde yol güzergâhmdadır. Oraya her türld 
motorlu vasıtalarla kolayca gidilebilir. 

Keşif mahalline çeşitli nakil vasıtaları ile gi-
dilebildiği takdirde, vasıtaların birini diğerin
den tefrikte veya tercihte güçlükler çıkabilir. 
Yol, mesafe, arıza, nakil vasıtası durumu gibi 
kıstaslardan her hangi birinin kabulü, maksat 
dışında, isabetsiz neticeler doğuracağı kadar, 
tatbikatta da güçlükler tevlidedebileceğinden 
köy sınırlarının hudutları da belediye sınırları
na nazaran gayrimuayyen olup; vasıta ve arıza 
bakımından da önemli farklar arz ettiğinden 
encümenimizce mahkemenin vazife gördüğü 
mahallin belediye sınırları dâhili ile haricinin 
yol tazminatının miktarını tayinde kıstas olarak 
kabulüne karar verilmiştir. 

Mahkemenin vazife gördüğü belediye sınır
ları dâhilinde görülecek işlerle haricinde görü
lecek işlere verilmesi lâzımgelen tazminat mik
tarının tâyini de, encümenimizde etraflı şekil
de münakaşa edilerek üzerinde durulmuştur. 

Neticede; dâvaların süratle rüiyetini temin 
için keşifleri maddi bakımdan cazip hale getir
mek, mevcut iktisadi şartlar yanında, bir keşif 
münasebetiyle, hâkim ve sair adalet mensupları
nın yapmak zorunda kalacakları masraflar, 

Harcırah Kanununda harcırahların artırılması
na mukabil yol tazminatında bir değişiklik ya
pılmamış olması, hakimleri bu yoldan olsa bile 
kısmen maddi bakımdan tatmin etmenin yerin
de olacağı düşünceleriyle mahkemenin vazife 
gördüğü belediye hu dutları dâhilinde yapılacak 
keşifler için günde 24 lirayı geçmemek üzere 
beher keşif için 8 er, belediye hudutları haricin
de yapılacak keşifler için de günde 36 lirayı geç
memek üzere, beher keşif için 12 şer lira' yol 
tazminatı verilmesi uygun görülmüştür. 

Madde metninde mevcut bulunan 4327 sayı
lı kanundaki zamların tatbik olunmıyacağma 
dair fıkra, 4327 sayılı Kanunun, 6245 sayılı 
Kanunla ilga edilmiş bulunması sebebiyle, mad
de metninden çıkarılmıştır. 

Adalet teşkilâtımızda çalışan başkatip, kâ
tip ve mübaşir gibi tâli derecedeki memurlara, 
hâkimlere nazaran verilmekte olan yarı nispe
tindeki yol tazminatının, çok ağır şartlar altın
da yorucu bir şekilde feragatla çalışan bu me
murların keşifler münasebetiyle mâruz kaldık
ları güçlük ve sarf ettikleri gayret de hâkimlere 
yakın derecede olduğundan, bu vesile ile üçte 
ikiye çıkarılması muadelede uygun ve zaruri 
telâkki edilmiştir. 

Her iki kanun teklifi birleştirilerek encü
menimizce yeni bir metin tertibedilmiştir. 

Havalesine uyularak Maliye Encümenine 
tevdi buyrulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata M. 

Muğla Çanakkale 
İV. Özsan S. Sezgin 

Kâtip 
Kocaeli 

S'. Dinçer 
Çoruh 

Muhalifim 
M. önal 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

îzmir 
1. Güngören 

Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
M. K. Biber oğlu 

Erzincan 
8. Perinçek 

Kayseri 
0. N. Deniz 

Çankırı 
C. Boynuh 

Denizli 
/. Hadımlıoğlu 

Erzurum 
A. Er yurt 

Konya 
H. Aydtner 

Konya Konya 
T. F. Baran H. özyörük 

Malatya Sivas 
N. Ocakcıoğlu Ş. Ecevit 

tmzada bulunamadı 
Yozgad 

Af. Ataman 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 2/163 - 2/173 
Karar No. 46 

5 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Adliye Encümenince tevlıiden müzakere 
olunan, Trabzon Mebusu Sabri Dilek ile Gi
resun Mebusu Abdullah îzmen'in, 5887 sayılı 
Harçlar Kanununun 125 nci maddesinde bâzı 
değişiklikler yapılmasına mütedair olan ka
nun teklifleri, Hükümet mümessillerinin hu-
zuriyle encümenimizde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Bagünkü hayat şartları muvacehesinde 
zaruri bir ihtiyacı cevaplandıran teklifler 
encümenimizce de yerinde görülmüş ve Adliye 
Encümeninin metni aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev-
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur, 

Maliye En. Reisi 
Amasya 

Hâmit Koray 
Çankırı Giresun 

A. Emrem A. İzmen 
Mardin 

A. Kalav 
Im;;ada bulunamadı 

Seyhan 
&. Akçah 

M. M. 
Afyon K. 
Osman Talu 

Maraş 
A. Bozdağ 

Samsun 
Ş. Uluçay 

Sivas 
K. Oskay 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 2/163, 2/173 
Karar No. 116 

Yüksek Reisliğe 

20 . VI . 1956 

Trabzon Mebusu Sabri Dilek ve Giresun 
Mebusu Abdullah îzmen'in, Harçlar Kanununun 
125 nci maddesinin tâdiline dair olan kanun tek
lifleri ve Adliye Encümeni mazbatası encüme
nimize havale olunmakla teklif sahiplerinden 
Giresun Mebusu Abdullah îzmen, Adliye ve 
Maliye vekâletleri mümessilleri hazır oldukla
rı halde tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek kanun tekliflerinin esbabı mucibele-
rinde ve gerek teklifleri bidayeten tevhiden 
tetkik eden Adliye Encümeninin hazırlamış ol
duğu mazbatada belirtilen sebeplere istinaden 
Harçlar Kanununun 125 nci maddesinin tâdili 
suretiyle tebliğden başka bir muamele yapmak 
için makamından uzaklaşmaya mecbur olan 
hâkimler, Cumhuriyet müddeiumumileri ve ic
ra ve iflâs memurları ile adlî tabiplere veril
mekte olan yol tazminatının kifayetsizliğinden 
dolayı artırılması istenilmektedir. 

Encümenimizde cereyan eden müzakereler

den ve alman mütemmim izahatlardan sonra 
maddelerin müzakeresine geçilmiş ve bu teklif ile 
tâdil olunan 125 nci maddenin birinci fıkrasına 
adliye başkâtipleri, kâtipleri, mübaşir ve müs
tahdemler de ilâve edilmek ve maddenin ikin
ci fıkrasiyle daireden uzaklaşmayı icabettiren 
işin mahkemenin bulunduğu belediye hudutları 
dâhilinde ise beher iş için verilecek yol tazmi
natının yedi lira olması ve bu miktarın bir gün
de yirmi lirayı geç.emiyeceği, iş belediye hudu
du haricinde ise beher iş için verilecek yol taz
minatının on lira olması ve bu miktarın da bir 
günde yirmi sekiz lirayı tecavüz edemiyeeeği tesbit 
edilmek, birinci fıkraya ilâve edilen adliye baş
kâtipleri ile kâtiplere yukardaki miktarın üçte 
ikisinin, mübaşir ve müstahdemlere de yarısının 
verilmesi tasrih edilmek ve alâkalı şahıslar ta
rafından yol masrafı ve tazminat karşılığı ola
rak işin ifasından evvel makbuz mukabilinde 
emaneten vezneye yatırılacak mebaliğin bu işe 
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mahsus bir deftere kaydedilmesi hakkındaki 
fıkraya, keşif ve muameleyi mütaakıp yapılan 
sarfiyat hakkında bir zabıt tutulması ve yapılan 
sarfiyatın mahsubundan sonra kalacak baki
yenin alâkalıya iadesi hakkındaki hüküm ilâve 
edilmek suretiyle ve adliye müntesiplerinden 
başka bir kimsenin böyle bir hizmete vukuf 
ehli olarak iştirak edebileceği ve bu mesaisinin 
mukabili de hâkimin karariyle tesbit edileceği 
göz önünde bulundurularak ayrıca hüküm ted
vinine lüzum görülmediği cihetle bu hususa ait 
hükümler madde metninden tayyedilmek sure
tiyle birinci madde kabul edilmiştir. 

Teklifin ikinci maddesi tadilen ve üçüncü 
maddesi ise şeklen değiştirilmek suretiyle ka
bul olunan lâyiha Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Mazbata M. Kâtip 
Balıkesir Giresun Balıkesir 
H. îmre M. Şener M. II. Tîmurtaş 

Afyon K. Antalya 
M. Â. Ülgen K. Akmantar 

İmzada bulunamadı 
Çankırı Eskişehir içel 
T. Uygur A. Potuoğlu t. Gürgen 

istanbul istanbul 
M. Sarol N. Â. Sav 

imzada bulunamadı 
izmir 

A. Aker 
Ordu 

8. t§bakan 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Trabzon 
/. Şener 
Zonguldak 
8. Ataman 

izmir 
B. Uz 

Rize 
H. Agun 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Ordu 
R. Aksoy 

Rize 
/. Akçal 

Tokad 
ö. Sunar 

Yozgad 
D. Akbel 

Zonguldak 
£ 1. Duralı 
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TRABZON MEBUSU SABRI 
DlLEK'lN TEKLİFİ 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 
125 nci maddesinde değişiklik 

yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 5887 sayılı 
Harelar Kanununun Yüz yirmi 
beşinci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Yüz yirmi beşinci madde —• 
Tebliğden başka bir muamele 
yapmak için makamından uzak
laşmaya mecbur olan hâkimler 
ve Cumhuriyet müddeiumumi
leri ve icra iflâs memurlariyle 
adlî tabiplere yol masrafından 
başka beher gün için verilecek 
maktu tazminat aşağıdaki şe
killerde tâyin olunur : 

1. Gidilecek yer vazife gö
rülen köy veya belediye sınır
ları içerisinde ise 8 lira tazmi
nat verilir. Daireden uzaklaş
mayı icabettiren birden ziyade 
işin hepsi vazife görülen köy 
veya belediye sınırları içerisin
de bulunuyorsa beher iş için 5 
lira alınır ve bu miktar bir gün 
için. 15 lirayı geçemez. 

2. Gidilecek yer vazife gö
rülen köy veya belediye sınır
ları dışında ise 15 lira tazminat 
verilir. Daireden uzaklaşmayı 
icabettiren birden ziyade işin 
hepsi vazife görülen köy veya 
belediye sınırlan dışarısında 
bulunuyorsa beher iş için 10 li
ra alınır, ve bu miktar bir gün 
için 25 lirayı geçemez. 

3. Daireden uzaklaşmayı ica
bettiren birden ziyade işin bir 
kısmı vazife görülen köy veya 
belediye sınırları içerisinde ve 
bir kısmı da dışarısında bulun
duğu takdirde dışarda yapılan 
işlerden 10 ar ve içerde yapılan 
işlerden 5 er lira alınır ve bu 
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GİRESUN MEBUSU ABDUL

LAH IZMEN'IN TEKLİFİ 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 
125 nci maddesinin tadili hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 5887 sayılı 
Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesi aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 125. — Tebliğden baş
ka bir muamele yapmak için 
makamından uzaklaşmaya mec
bur olan hâkimler ve Cumhuri
yet müddeiumumileri ve icra 
iflâs memurları ile adlî tabiple
re belediye hudutları haricin
deki yapacakları muameleler 
için beher gün karşılığı maktu-
an on lira yol tazminatı veri
lir. 

Daireden uzaklaşmayı icabet
tiren birden ziyade iş olursa 
mümkün oldukça işler aynı gün
de yapılır. Bir günde birden zi
yade iş yapıldığı takdirde be
her iş için on lira alınır. 

Görülen işler aynı mahalde 
ise yol masrafı müsavi hissele
re, muhtelif mahallerde ise yol 
masrafı mesafe nazara alınarak 
mütenasip hisselere taksim olu
nur. 

Adalet başkâtipleriyle kâtip 
ve müstahdemler için bu mik
tarların yarısı ödenir. 

Belediye hudutları dâhilinde 
yapılacak tebliğden başka mua
meleler için yukarda yazılı 
miktarların yarısı ödenir. 

Yukarda yazılı yol tazminat
larına 4327 sayılı Kanundaki 
zamlar yapılmaz. 

Hâkimler ve adalet memurla
rı dışında kalan diğer memurlar 
hakkında Harcırah Kanunu hü
kümleri tatbik olunur. 

Yol masrafları ile tazminat, 
alâkalılar tarafından işin ifa-

( S. Sayı» : 230 ) 

ADLİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 
125 nci maddesinin değiştiril' 

meşine dair Kanun 

MADDE 1. — 5887 sayılı 
Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 125. — Tebliğden baş
ka bir muamele yapmak için 
makamından uzaklaşmaya mec
bur olan hâkimler ve C. müd
deiumumileri ve icra ve iflâs 
memurlariyle adlî tabiplere, yol 
masrafından başka, aşağıdaki 
şekilde yol tazminatı verilir. 

Daireden uzaklaşmayı icabet
tiren iş mahkemenin vazife gör
düğü belediye hudutları dâhi
linde ise, beher iş için 8 er lira 
yol tazminatı alınır. Ve bu mik
tar bir günde 24 lirayı geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı icabet
tiren iş, mahkemenin vazife 
gördüğü belediye sınırları ha
ricinde ise, beher iş için 12 şer 
lira yol tazminatı alınır ve bu 
miktar bir günde 36 lirayı ge
çemez. 

Daireden uzaklaşmayı icabet
tiren işlerin bir kısmı mahke
menin vazife gördüğü belediye 
hudutları dâhilinde, bir kısmı 
haricinde ise, belediye sınırları 
içinde olan beher iş için 8 er li
ra, belediye sınırları dışında 
olan beher iş için 12 şer lira yol 
tazminatı alınır ve bu miktar 
1 gün için 36 lirayı geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı icabet
tiren birden • ziyade iş olursa, 
mümkün oldukça işler aynı 
günde yapılır. 

Görülen işler birden ziyade 
ise, yol masrafı mesafe nazara 
alınarak mütenasiben; yol taz
minatı da yukardaki fıkralar-



MALİYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 
125 nci maddesinin değiştiril

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — Adliye Encü
meninin birinci maddesi aynen 
kabul edildi. 

- & -
BÜTÇE ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 
125 nci maddesinin değiştiril

mesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5887 sayılı 
Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 125. — Tebliğden baş
ka bir muamele yapmak için 
makamından uzaklaşmaya mec
bur olan hâkimler, C. müddei
umumileri ve icra ve iflâs me-
murlariyle adlî tabiplere, Ad
liye başkâtipleri ile kâtiplere, 
mübaşir ve müstahdemlere yol 
masraflarından başka aşağıda
ki şekilde yol tazminatı verilir. 

Daireden uzaklaşmayı icabet-
tiren iş mahkemenin bulundu
ğu belediye hudutları dâhilinde 
ise, beher iş için yedişer lira yol 
tazminatı verilir. Bu miktar bir 
günde yirmi lirayı geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı icabet-
tiren iş, mahkemenin bulundu
ğu belediye hudutları haricinde 
ise, beher iş için on lira yol taz
minatı verilir. Bu miktar bir 
günde (28) lirayı geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı icabet-
tiren işlerin bir kısmı mahke
menin bulunduğu belediye hu
dutları dâhilinde, bir kısmı ha* 
ricinde ise, belediye hudutları 
içinde olan beher iş için yedişer 
lira, belediye hudutları dışında 
olan beher iş için on lira yol 
tazminatı verilir. Bu miktar bir 
gün için (28) lirayı geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı icabet-
tiren birden ziyade iş olursa, 
mümkün oldukça işler aynı 
günde yapılır. 

Görülen işler birden ziyade 
ise, yol masrafı mesafe nazara 
alınarak mütenasiben; yol taz-



Teklif 

miktar bir gün için 20 lirayı ge
çemez. 

Adalet başkâtipleri ile kâtip 
ye müstahdemler için yukarda 
yazılı miktarların yarısı ödenir. 

Daireden uzaklaşmayı icabet-
tiren birden ziyade iş olursa va
zifeliler imkân dâhilinde bu iş
leri aynı günde yaparlar. 

Görülen işler aynı mahalde 
ise yol masrafı ve tazminatı 
müsavi hisselere bölünür. İşler 
muhtelif mahallerde ise yol 
masrafı mesafe nazara alınarak 
mütenasip ve yol tazminatı mü
savi hisselere taksim olunur. 

Yukarda yazılı yol tazminat
larına 4327 sayılı Kanundaki 
zamlar yapılmaz. 

Hâkim ve Adalet memurları 
dışında kalan diğer memurlar 
hakkında Harcırah Kararname
si hükümleri uygulanır. 

Yol masrafları ile tazminat 
ilgili şahıslar tarafından işin 
ifasından evvel emaneten mak
buz mukabilinde vezneye yatı
rılarak buna mahsus bir defte
re kaydedilir. 

Emanet suretiyle alman pa
radan sarf edilmiyerek artan 
miktarlar iş sahiplerine iade 
edilir. 

Tapu memurlarının münha
sıran akit yapmak maksadı ile 
daire haricine çıkmaları halin
de alacakları tazminat bu ka
nunun 76 ncı maddesine göre 
hesaplanır. 

Noterlerin daire haricinde 
yapacakları işler için alacakla
rı tazminat ve yol masrafları 
hakkında Noter Kanununun bu 
husustaki hükümleri tatbik olu
nur, 

- 1 0 ~ 
Teküf 

sından evvel emaneten makbuz 
mukabilinde vezneye < yatırıla
rak buna mahsus bir deftere 
kaydedilir. 

Emanet suretiyle alman pa
ralardan sarf edilmiyerek ar
tan miktarlar sahiplerine iade 
olunur. 

Tapu memurlarının münha
sıran akit yapmak maksadiyle 
daire haricine çıkmaları halin
de alacakları tazminat bu kanu
nun 76 ncı maddesine göre he
saplanır. 

Noterlerin daire haricinde 
yapacakları işler için alacakları 
tazminat ve yol masrafları hak
kında Noter Kanunu bu husus
taki hükümleri tatbik olunur. 

Ad. E. 

da gösterilen esaslar dairesin
de mütenasiben taksim olunur. 

Adalet Başkâtipleri ile kâtip 
ve müstahdemler için bu mik
tarların üçte ikisi ödenir. 

Hâkim ve Adalet memurları 
dışmda kalan diğer memurlar, 
hakkında; Harcırah Kararna
mesi hükümleri uygulanır. 

Yol masrafı ile tazminat, il
gili şahıslat tarafmdan işin ifa
sından evvel emaneten makbuz 
mukabilinde vezneye yatırıla
rak buna mahsus bir deftere 
kaydedilir. 

Emanet suretiyle alman pa
radan sarf edilmiyerek artan 
miktarlar iş sahiplerine iade 
edilir. 

Tapu memurlarının münha
sıran akit yapmak maksadiyle 
daire haricine çıkmaları halin
de alacakları tazminat, bu ka
nunun 76 ncı maddesine göre 
hesaplanır. 

Noterlerin daire haricinde 
yapacakları işler için alacakları 
tazminat ve yol masrafları hak
kında, Noter Kanununun bu 
husustaki hükümleri tatbik olu
nur. 

!(a S*v^l:230) 



MAİ. E. 
İl-

B. E. 

minatı da yakardaki fıkralar
da gösterilen esaslar dairesinde 
mütenasiben taksim olunur. 

Adliye başkâtipleri ile kâtip
ler için bu miktarların üçte iki
si, mübaşir ve müstahdemler 
için yansı ödenir. 

Yol masrafı ile tazminat, ilgi
li şahıslar tarafından işin ifa
sından evvel emaneten makbuz 
mukabilinde vezneye yatırıla
rak buna mahsus bir deftere 
kaydedilir, keşfi ve muameleyi 
mütaakıp yapılan sarfiyat bir 
zabıtla tevsik olunarak bakiye
si alâkalı şahsa iade olunur. 

(SviSaym^öSO) 



Teklif 

MADDE 2. — Bıı kanun neş
ri tarihinden üç ay sonra yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu yü
rütmeye îcra Vekilleri memur^ 
dur, 

- 1i ~ 
TekHf 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Ad. i 35. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren bir ay 
sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini yürütmeye, icra Ve
killeri memurdur. 

(&:&&», ;-.330). 



Mal. E. 

MADDE 2. — Adliye Encü
meninin ikinci maddesi aynen 
kabul edildi. 

- 1 3 -
B. E. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren meridir. 

MADDE 3. — Adliye Encü
meninin üçüncü maddesi aynen 
kabul edildi. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya, îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

» 9 * « 
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Devre ; X 
îştima: 2 S. S A Y I S I : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan Hükümeti arasında Hava 
Servislerine ait Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 

Hariciye ve Münakalât encümenleri mazbataları (1 /424) 

T. C. 
Başvekâlet 23 . II. 1950 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say t : 71-281/722 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan Hükümeti arasında Hava Servislerine ait Anlaşmanın tasdiki 
hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 
7 . I I . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

7 Aralık 1944 tarihinde Şikago'da hükümetimizin de iştirakiyle imzalanan ve Yüksek Meclis ta
rafından 5 Haziran 1945 tarihinde 4749 sayılı Kanunla kabul ve tasdik buyurulan Beynelmilel Si
vil Havacılık Anlaşmaları ile takibedilen hedef dünyanın bugünkü durumunda büyük bir terakki 
göstermekte olan sivil havacılığın milletlerarası ölçüde temellerini kurmak ve fiiliyat sahasında muh
telif memleketlerin değişik ve eksik mevzuatı dolayısiyle çıkabilecek müşkülleri bertaraf ederek bu 
kabîl faaliyetlerin ahenkli bir şekilde inkişaf etmesini temin eylemektedir. Mezkûr Anlaşmalar bey
nelmilel havacılığın, muhtelif memleketler arasında akdolunacak iki taraflı anlaşmalara dayanan bir 
sistem halinde inkişafını derpiş eylemekte ve bu yolda yapılacak anlaşmaların ana hatlarını tâyin 
ederek aralarında bir benzerlik teminine bilhassa ehemmiyet vermektedir. 

İkinci Dünya Harbinden bu yana, sivil havacılığın gelişmesine her tarafta hız verilmiş ve bu me-
yanda hükümetimiz de muhtelif memleketlerle hava nakliyatına mütedair anlaşmalar imzalamıştır. 
Bu arada Pakistan tarafından bir hava servisleri anlaşması akdi hususunda yapılan teklif memnu
niyetle kabul edilmiş ve derhal görüşmelere başlanarak 2 Kasım 1955 tarihinde iki memleket ara
sında bu mahiyette bir anlaşma imzalanmıştır. 

Mezkûr Anlaşmanın umumi hükümleri 1944 Şikago Konferansında kabul edilen Standarda uygun 
bulunmaktadır. Bu hükümlere göre her iki memlekette cari olan hava seyrüseferine mütaallik ka
nun ve nizamlara riayet edilecektir. Bu Anlaşmaya dayanarak Pakistan Hükümeti Karaçi ile İs
tanbul arasında (Avrupa'da da temadi edebilecek şekilde) hava servisi açabilecek ve Anlaşma mü
tekabiliyet esasına dayanmakta olduğundan, Hükümetimiz lüzum gördüğü takdirde İstanbul veya An
kara ile Karaçi arasında (sonrasında da temadi edebilecek şekilde) tayyarelerimizle aynı şekilde se
ferler ihdas edilebilecektir. Bu suretle, gerek memleketimizin diğer kıtalar ile ulaştırma imkânları 
bakımından, gerekse kardeş ve müttefik Pakistan ile aramızda mevcut dostluk münasebetlerinin in
kişafı bakımından bu Anlaşma birçok faydalar temin edecek, ayrıca iktisadi sahada da iki memleket 
temaslarının daha da gelişmesine yardım eyliyecektir. 

Türkçe ve İngilizce metinleri melfuf kanun lâyihası ile birlikte takdim olunan ve memleketimizin 
menfaatlerine uygun bulunan bu Anlaşmanın tasdiki Yüksek Meclisin tasvibine arz olunur. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/424 
Kaarr No. 33 

17 . V . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan Hükümeti 
arasında Hava Servislerine ait Anlaşmanın% tas
diki hakkında kanun lâyihası, Hükümet temsil
cilerinin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve 
müzakere olundu: 

ikinci Dünya Harbinden bu yana bütün dün
yada sivil havacılık büyük terakkiler kaydet
miş ve bu sebeple Hükümetimiz de muhtelif 
memleketlerle hava nakliyatına dair birçok an
laşmalar imzalamıştır. Bu defa da dostumuz 
Pakistan ile de 1944 Şikago Konferansı umumi 
hükümleri dâhilinde bir anlaşma imza edilmiştir. 

Gerek memleketimizin diğer kıtalar ile ulaş
tırma imkânları bakımından, gerek kardeş ve 
müttefik Pakistan ile aramızda mevcut dostluk 
münasebetlerinin inkişafı bakımından menfa
atlerimize uygun düşen bu anlaşma encümeni-
rnizce aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Münakalât Encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 

Hariciye Encümeni Reisi 
izmir 

C. Baban 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Erzurum 
R. S. Burçak 

Manisa 
H. Bayur 

Muğla 
Z. Mandalinci 

Çorum 
S. Baran 

Bu M. M. 
Kâtip 

Denizli 
A. Çobanoğlu 

Çorum 
K. Terzioğlu 

Kastamonu 
B .Aktaş 

Manisa 
A. Karaosmanoğlu 

Sinob 
M. Tümerkan 

imzada bulunamadı 

Münakalât Encümeni mazbatası 

T B. M. M. 
Münakalât Encümeni 

Esas No. 1/424 
Karar No. 18 

Yüksek Reisliğe 

18 .VI . 1956 

Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan Hükümeti 
arasında Hava Servislerine ait Anlaşmanın tasdi
ki hakkında kanun lâyihası, hükümet temsilcile
rinin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve müza
kere olundu. 

ikinci Dünya Harbinden bu yana bütün dün
yada sivil havacılık büyük terakkiler keydetmiş 
ve bu sebeple hükümetimiz de muhtelif memle
ketlerle hava nakliyatına dair birçok anlaşmalır 
imzalanmıştır. Bu defa dostumuz Pakistan ile 
de 1944 Şikago Konferansı umumi hükümleri 
dâhilinde bir anlaşma imza edilmiştir. 

Gerek memleketimizin diğer kıtalar ile ulaş
tırma imkânları bakımından, gerek kardeş ve 
müttefik Pakistan ile aramızda mevcut dostluk 

münasebetlerinin inkişafı bakımından menfaatle
rimize uygun düşen bu anlaşma encümenimizde 
de başlık ve birinci madde «Hükümeti» kelimesi 
ilâvesiyle tadilen ve diğer maddeler de aynen ve 
ittifakla kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek 
üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Münakalât Encümeni Reisi Bu M. M. 

Bilecik Sivas 
Y. Üresin ' E. Erdinç 

Balıkesir Balıkesir Kocaeli 
M. Iştın A. Kalıpsızoğlu S. Göksel 

Mardin Samsun Sivas 
E. Aybar T. İleri M. Turhan 

imzada bulunamadı 

( S . Sayısı : 233) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti İle Pakistan Hükümeti ata
sında Hava Servislerine ait Anlaşmanın tasdiki 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Karaçi'de 2 Kasım 1955 tari
hinde akit ve imza edilmiş olan «Türkiye Cum
huriyeti ile Pakistan Hükümeti arasında Hava 
Servislerine ait Anlaşma» ile bu Anlaşmaya 
bağlı bulunan Ek tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

7 . II . 1956 
Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
N. Kör ez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekâleti V. 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. özela 

iktisat ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

G. ve inhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

işletmeler Vekili 
S: Ağaoğlu 

MÜNAKALÂT ENCÜMENİNİN TADlLl 

Türkiye Cumhuhıyeti Hükümeti İle Pakistan 
Hükümeti arasında Hava Servislerine ait Anlaş

manın tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Karaşi'de 2 Kasım 1955 tari
hinde akit ve imza edilmiş olan «Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Pakistan Hükümeti ara
sında Hava Servislerine ait Anlaşma» ile bu An
laşmaya bağlı bulunan Ek tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edii mistir. 

( S . Sayısı : 233) 
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PAKİSTAN HÜKÜMETİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA 

SERVİSLERİNE AİT ANLAŞMA 

7 Aralık 1944 de Şikogo'da imzaya açılan Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesine ve Mil
letlerarası Hava Servisleri Transit Anlaşmasına (ki bundan sonra «Sözleşme» veya «Transit An
laşması» diye anılıeaktır) katılmış olan Türkiye Hükümeti ile Pakistan Hükümeti, (ki bundan son
ra «Sözleşen Taraflar» diye anılacaklardır) : 

Emniyetli ve intizamlı surette milletlerarası hava servisleri teşkilini ve 'bu sahada milletlerarası 
iş birliğinin inkişafını mümkün olduğu kadar tesri etmeyi, aynı zamanda milletlerarasında dos
tane anlayış ve iyi niyeti teshile vesiyle teşkil eden milletlerarası hava yolculuğunun salim 
ekonomik prensipler dairçsinde mümkün olan en ucuz ücretlerle yapılmasını ve her iki memle-; 
ketin müşterek hayrı için bu çeşit ulaştırmalarda bilvasıta menfaatler teminini, 

Ve memleketleri arasında ve daha ötelere ticari tarifeli hava servisleri tesisi maksadı ile 
bir Anlaşma akdini arzu ettiklerinden, 1 

Bu maksatla aşağıda imzaları bulunan murahhasları tâyin etmişler ve bunlar, mensubol-
dukları hükümetler tarafından btı hususda yetkilendirilmiş bulunduklarından aşağıdaki anlaşmala
ra varmışlardır : 

Madde — 1. 

1. Her Sözleşen Taraf diğer Sözleşen Tarafa işbu Anlaşmanın ekinde tasrih edilmiş bulunan 
yollar üzerinde (bundan böyle «tasrih edilmiş hava yolları» diye anılacaktır) hava servisleri (bun
dan böyle «tasrih edilmiş hava servisleri» diye anılacaktır) işletmek hakkını verir. 

2. Tasrih edilmiş her hangi bir servise, işbu Anlaşmanın hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, 
kamilen veya kısmen derhal veya daha sonraki bir tarihte başlanılabilmesi, kendisine bu haklar 
bahşedilen Sözleşen Tarafın ihtiyarına bağlıdır. 

Madde — 2. 

1. Her Sözleşen Taraf öteki Sözleşen Tarafa, işbu Anlaşmanın hükümleri dairesinde, tasrih 
edilmiş hava servislerini işletmek maksadiyle bir veya daha fazla hava hatları tâyin ettiğini yazı 
ile bildirecektir. 

2. Tâyin keyfiyetini tebellüğ eden öteki Sözleşen Taraf, işbu maddenin 3 ncü t'ıkrasiyle An
laşmanın 3 ncü maddesi hükümlerine tevfikan, tâyin edilmiş bulunan hava hatlarına gecikmek
sizin gereken müsaadeyi verecektir. 

3. Bir Sözleşen Tarafın havacılık makamları öteki Sözleşen Tarafça tâyin edilmiş bulunan bir 
hava işletmesine işletme müsaadesi vermeden önce o hava işletmesinden, tarifeli hava servisleri 
işletilirken normal şekilde tatbik edilen kanunlar, nizamlar ve talimatlardaki şartları ifaya ehil ol
duğuna dair kendisinin tatmin edilmesini istiyebilir, şu kadar ki bu kanunlar, nizamlar ve tali
matlar Sözleşmenin veya işbu Anlaşmanın hükümlerine aykırı olmaya. 

İşbu maddenin (1) nci ve (2) nci fikralarınm hükümleri yerine getirilir getirilmez bu suretle 
tâyin edilmiş ve yetkilendirilmiş olan bir hava işletmesi, tasrih edilen hava servislerini her za
man icraya başlıyabilir. 

Madde — 3. 

1. Sözleşen Taraflardan her biri bir hava işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiilî kontrolünün o 
hava işletmesini tâyin eden Sözleşen Tarafın veya uyruklularının elinde bulunduğuna kanaat ge-
tirmiyecek olursa hava işletmesinin tâyinini reddetmek ve işbu Anlaşmanın 5 nci maddesinde hava 
işletmesine verileceği tasrih edilmiş bulunan hakları vermekten imtina etmek veya bunları geri al-
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mak veya bu hakların kullanılması hususunda zaruri göreceği şartları kabul ettirmek hakkını haiz 
olacaktır. 

2. Sözleşen Taraflardan her biri, Taraflara mensup bir hava işletmesinin Sözleşen Taraflardan 
birinin kanunlarına, nizamlarına ve talimatlarına riayet etmemesi hallerinde bu hava işletmesini işbu 
Anlaşmanın 5 nci maddesinde tasrih edilen hakları kullanmaktan mahrum kılmak veya bu hakların 
kullanılması hususunda zaruri göreceği şartları kabule davet etmek hakkını haiz olacak veyahut ak
si halde işbu Anlaşmada izah edilen şartlar dairesinde hareket edecektir. 

Ancak böyle bir karar, bu tarzda hareket edilmek niyetinde bulunulduğu diğer Sözleşen Tarafa 
tebliğ edildikten sonra ve her iki Tarafın havacılık makamları beynindeki istişareler tebliğin yapıldı
ğı tarihten itibaren 28 gün zarfında bir anlaşmaya müncer olmadığı takdirde tatbik mevkiine ko
nulacaktır. 

Madde — 4 

1. Sözleşen Taraflardan birine aidolup milletlerarası hava seyrüseferinde işliyen uçakların bil
hassa : 

a) Kendi ülkesine giriş ve çıkışı ile veya bu uçakların kendi ülkesinde iken işletilmesi ve sey
rüseferi ile ilgili kanunlar, nizamlar ve talimatlar diğer Sözleşen Tarafın tâyin edilmiş hava işletme
leri uçaklarına da tatbik edilecektir. 

•b) Sözleşen Taraflardan birinin ülkesinde uçak yolcusu, mürettebatı veya hamulesinin giriş ve 
çıkışı ile ilgili (giriş müsaadesi, çıkış müsaadesi, göç, pasaport, gümrük, karantina ve döviz tali
matnamesi gibi hususata mütaallik) kanunlar, nizamnameler ve talimatnameler diğer sözleşen ta
rafın tâyin edilmiş hava işletmelerine ait uçakların yolcularına, mürettebatına veya hamulesine 
de ilk tarafın ülkesinde bulunduğu zaman, tatbik edilecektir. 

2. a) Sözleşen Taraflardan biri kendi ülkesindeki bâzı bölgeleri tahdidettiği ve bunun mahiye
tinden ve aynı zamanda yapılacak her hangi muahhar değişikliklerden öteki tarafı haberdar ey
lediği takdirde; son sözleşen tarafça tasrih edilmiş olan hava servislerinin işletilmesi yetkili as
kerî makamların tasvibine bağlı olacaktır. 

b) Sözleşen Taraflardan her biri diğer Sözleşen Tarafça tasrih edilmiş hava servislerinin kendi 
ülkesine giriş ve ülkesinden çıkrş noktaları ile bu ülkede takibedeceği yolları tâyin edecektir. 

Madde — 5. 

1. Tasrih edilmiş hava servislerinin işletilmesinde, her Sözleşen Taraf, öteki Tarafın tâyin edil
miş hava işletmelerine, 6 ncı ve 7 nci maddelerin hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, Sözleşen Ta
raflardan birinin ülkesinden sözleşen öteki Tarafın ülkesine veya üçüncü bir memleket ülkesine 
milletlerarası yolcu, yük ve posta taşımak hakkını verir. • 

2. Bu maddenin (1) nci fıkrası, bir Sözleşen Tarafın hava işletmelerine ücret veya ivaz mu
kabilinde öteki Sözleşen Tarafın ülkesindeki bir noktadan diğer bir notsakı için, menşei veya nihai 
hedefi ne olursa olsun, yolcu, yük veya posta almak hakkını vermez. 

Madde — 6. 

1. İk i ülke arasında tasrih edilmiş hava yollarında işlemek hususunda Sözleşen Taraflardan 
her birinin muayyen hava işletmelerine müsait ve müsavi imkânlar verilecektir. 

2. Sözleşen Taraflarca tâyin edilmiş hava işletmelerinin işletecekleri hava servisleri, mâkul 
yük haddini, o işletmeyi tâyin eden ülke ile yolcu, yük ve postanın nihai hedefi olan memleketler 
arasında istiap hacmini günlük ve mâkul şekilde tahmin edilmiş nakil ihtiyaçlarına uygun olarak 
ayarlamayı başlıca hedef ittihaz edeceklerdir. 

3. Söeleşen Taraflara ait muayyen hava servislerinin işletilmesinde Sözleşen Tarafların tâyin 

( S. Sayısı : 233 ) * 



— • 6 — 

edilmiş olan hava işletmelerince tertiplenmiş müşterek istiap hacmi, halkın hava ulaştırması ihti
yacı ile mâkul bir nispet dairesinde idame edilecektir. 

Madde — 7. 

Muayyen hava servislerinin işletilmesinde her iki Sözleşen Taraf ca tâyin edilmiş bulunan hava 
işletmelerine verilen haklar, aynı yolun hepsinde veya bir kısmında işliyen öteki Tarafın her hangi 
bir hava işletmesinin aleyhine veya zararına kullanılmayacaktır. 

Madde — 8. 

Bir Âkıd Tarafın tâyin edilmiş hava işletmeleri tarafından diğer Âkıd Taraf ülkesinde uçağa yük
letilen akar yakıt ve makine yağları, diğer hususatta bu ikinci Sözleşen Tarafın gümrük nizamlarına 
uyulmak şartiyle, yine bu Sözleşen Tarafın ülkesinde gümrük resimlerinden, muayene ücretlerinden 
ve benzer harçlardan muaf olacaktır. 

Bu muamele, Sözleşmenin 24 ncü maddesiyle bahşedilen haklara bir ilâve teşkil edecektir. 

Madde — 9. 

Her Sözleşen Taraf, tâyin ettiği hava işletmelerini öteki Sözleşen Tarafın havacılık makam
larına, mümkün olduğu kadar evvelden, tasrih edilmiş hava servislerinin işletilmesi hususunda 
vakti hareket cetvellerini, ücret tarifelerini ve bunlara mütaallik benzer malûmatın ve bu gibi 
vaktihareket cetvellerinde, ücret tarifelerinde ve malûmatta yapılacak tadilâtın birer örneğhr 
vermekle mükellef tutacaktır. 

Madde — 10. 

Bir memleketten alınıp ileri memleketlere götürülecek yolcu ve eşyanın ulaştırmasında An
laşan Taraflardan birinci tâyin edilmiş hava işletmesi tarafından tasrih olunan hava yolunun 
muhtelif kısımlarında, aktarma noktaları Sözleşen Taraflardan ötekinin ülkesinde olmak üzere, 
ekonomi maksadiyle muhtelif istiab hacimli, uçaklar kullanıldığı takdirde, uçakların bu şekilde 
değiştirilmesi işbu Anlaşmanın hava servislerine ve yolcu ve yük taşımasına mütaallik istiab hac
mi hükümlerine aykırı olmıyacaktır. Bu gibi hallerde ikinci uçağa birinci uçakla irtibat temini 
vazifesi verilecek ve o da ikinci uçağın muvasalatını bekliyecektir, fevkalâde haller müstesnadır. 

Her iki Sözleşen Tarafın ülkesinde yapılacak olan işbu uçak değiştirmesi, münhasıran öteki 
Sözleşen Tarafın daha ilerisine götürülecek olaı. yolcu, yük ve posta için ve uçağın o ülkede en 
son uğrıyacağı hava meydanında yapılacaktır. 

Madde — 11. ' 

1. Ücretler, ekonomik işletme masrafları, mâkul kazanç, servisin karakteristik farkları (Sürat 
standartları ve rahatlık da dâhil olduğu halde) gibi bilûmum ilgili âmiller göz önünde tutulmak suretiyle 
mâkul bir halde tesbit edileceği gibi öteki programlı hava servisi işletmeleri de malûm yolda veya bu 
yolun bir kısmında ücretleri aynı şekilde tesbit edecektir. 

2. iki sözleşen Tarafın ülkeleri ile veya üçüncü bir memleketin ülkesi ile sözleşen Taraflardan 
birinin ülkesi arasındaki tasrih edilmiş havayollarının her hangi birinde yolcu, yük ve posta nakli
yatında işbu Anlaşmaya tevfikan tâyin olunan hava işletmelerinin her hangi biri tarafından alına
cak ücretler aşağıdaki fıkralardan birine göre tesbit edilecektir : 

a) işbu Anlaşma gereğince tâyin edilmiş olan hava işletmelerinin üyesi bulundukları milletler
arası bir hava teşkilâtı tarafından kabul edilen ücret kararlarına göre; veya 

b) Bu hava işletmeleri aynı havacılık teşkilâtına üye bulunmıyorlarsa veya yukarclaki 2 nci fık
ranın (a) bendinde zikredilen karar alınmış değilse ücretler, kabul edilmiş servisleri işletmeye her 
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iki Tarafça mezun kılınmış olan hava işletmeleri tarafından kararlaştırılır. Şayet sözleşen Taraflar
dan biri tasrih edilmiş yollardan her hangi biri için bir hava işletmesi tâyin etmemiş ve o yol için 
ücretler, yukardaki 2 (a) fıkrasına tevfikan tesbit olunmamış ise, diğer sözleşen Tarafça o yol üze
rinde işlemek üzere tâyin edilmiş olan hava işletmeleri tarafından tesbit olunur. 

3. Bu suretle tesbit edilen ücretler iki Sözleşen Tarafın havacılık makamlarının tasvibine su
nulur ve adı geçen havacılık makamlarına vusulünden itibaren, iki taraftan birinin havacılık ma
kamınca bunun kabule şayan olmadığı hakkında bir ihtarada bulunulmadığı takdirde, otuz gün 
sonra muteber olur. 

4. Ücretler, yukardaki (2) nci fıkraya göre tesbit edilmediği veya tesbit edilen ücretler Söz
leşen Taraflardan birinin havacılık makamınca kabul olunmadığı hallerde bizzat Sözleşen Taraf
lar bir anlaşmaya varmaya çalışacaklar ve böyle bir anlaşmayı müessir kılmak için gereken bütün 
tedbirlere başvuracaklardır. Sözleşen Taraflar şayet bir anlaşmaya varamazlarsa anlaşmazlık hak
kında 16 ncı madde hükümlerine göre hareket olunacaktır. Anlaşmazlığın anlaşma yoliyle veya 16 
ncı madde hükümlerine göre halline kadar evvelce takarrür etmiş ücretler veya, şayet böyle bir 
ücret takarrür etmemiş ise, ilgili her iki hava işletmesi tarafından mâkul ücretler alınacaktır. 

Madde — 1 2 . 

İşbu Anlaşma, Sözleşme ile kurulan Milletlerarası Sivil Havacılık Konseyine tescil ettirilecek
tir. 

Madde — 13. 

Her iki Sözleşen Tarafın havacılık makamları, sıkı iş birliği havası içinde, işbu Anlaşmadaki hü
kümlerin yerine getirilmesi ve prensiplere riayet edilmesi hususunu temin maksadiyle, her iki ma
kamdan her hangi birinin talebi üzerine, muntazaman birbirleriyle danışmalarda bulunacak ve bu 
maksada hadim malûmatı birbirlerine vereceklerdir. 

Madde — 14. 

Şayet, Milletlerarası programlı hava işletmelerinin ulaştırma haklarına dair her iki Sözleşen 
Tarafı ilgilendiren genel mahiyette çok taraflı bir Sözleşme tatbik mevkiine girecek olursa 
işbu Anlaşma, böyle bir Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak, tadil edilecektir. 

Madde — 15. 

Sözleşen Taraflardan biri işbu Anlaşma Ekindeki şartların tâdilini arzu ettiği takdirde iki 
Sözleşen Tarafın havacılık makamları arasında danışma yapılmasını istiyebilir. Bu takdirde işbu 
danışmalar, talep tarihinden itibar olunmak üzere 60 günlük bir süre içinde yapılacaktır. Yu
karda anılan makamlar arasında kararlaştırılan tadiller, diplomatik nota teatisi suretiyle tas-
vibedildikten sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 16. 

îşbu Anlaşmanın 17 nci maddesine halel gelmemek üzere 
1. Sözleşen Taraflar arasında işbu Anlaşmanın yorumlanmasına veya uygulanmasına mü

tedair her hangi bir anlaşmazlık çıkarsa Sözleşen Taraflar, ilk tedbir olarak, anlaşmazlığı mü
zakere ile aralarında halle çalışacaklardır. 

2. Şayet Sözleşen Taraflar 90 gün zarfında anlaşmazlığı müzakere ile halledemezlerse, 
a) Anlaşmazlığı aralarında tâyin edecekleri bir hakem mahkemesinin veya diğer bir şahsın 

veya teşekkülün kararma sunacaklardır; veya 
b) Şayet anlaşamazlarsa veya, şayet, anlaşmazlığın halli için bir hakem mahkemesine müracaatı 
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kararlaştırılmış iken bunun teşekkül tarzı hakkında 30 gün içinde anlaşmaya varamazlarsa Sözleşea 
Taraflardan her biri anlaşmazlığı Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı Konseyinin kararma su
nabilecektir. 

3. Sözleşen Taraflar, işbu maddenin (2) nei fıkrasına tevfikan verilecek her hangi bir karan 
kabul edeceklerini deruhde ederler. 

4. Eğer Sözleşen Taraflardan biri veya her iki Sözleşen Tarafın tâyin edilmiş bir hava işlet
mesi işbu maddenin (2) nci fıkrasma tevfikan verilmiş bir kararı icrada kusur edecek ve etmekte 
devam eyliyecek olursa öteki Sözleşen Taraf kusur eden Tarafa veya o Sözleşen Tarafın tâyin edil
miş hava işletmesine, işbu Anlaşmaya istinaden verilmiş olan her hangi bir hakkı tahdide, verme
meye veya geri almaya hak kazanır. 

Madde — 17. 

Sözleşen Taraflardan biri işbu Anlaşmaya son vermeyi arzu ettiği takdirde, öteki Tarafa her za
man bunu ihbar edebilecektir. Böyle bir ihbar aynı zamanda Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı 
Konseyine de bildirilecektir. Böyle bir ihbar yapıldığı takdirde, işbu Anlaşma ihbarın öteki Sözleşen 
Tarafça alınması tarihinden 12 ay sonra hitama erecektir. Meğer ki ihbar mutabık kalınarak bu 
müddet geçmeden geri alınmış olusun, öteki Sözleşen Tarafça ihbarın alındığı bildirilmemiş oldu
ğu hallerde ihbarın alındığı Milletlerarası Sivil Havacılık Konseyi tarafından bildirildikten 14 
gün sonra buna öteki Sözleşen Tarafça alınmış nazariyle bakılaeektır. 

Madde — 18. 

1. işbu Anlaşmada sözü geçen «havacılık makamları» tabiriyle Türkiye Hükümetince, şimdilik 
Münakalât Vekâleti ve işbu vekâletin haiz olduğu salâhiyetleri kullanmaya mezun her hangi bir şa
hıs veya makam kasdedilecektir. Pakistan Hükümetince de, şimdilik Sivil Havacılık Umum Müdürü 
ve işbu Umum Müdürün haiz olduğu salâhiyetleri kullanmaya mezun her hangi bir şahıs veya ma
kam kasdedilecektir. 

2. «Tâyin idiimiş hava işletmeleri» tâbiri ile Sözleşen Taraflardan birinin havacılık makamla
rınca öteki Taraf havacılık makamlarına muayyen hava servislerini işletmek üzere kendisi tarafın
dan mezun kılındığı yazı ile bildirilecek olan hava ulaştırmaları teşebbüsleri kasdedilecektir. 

3. İşbu Anlaşmanın Eki, Anlaşmanın bir parçası gibi telâkki edilecek ve Anlaşmaya yapıla
cak bütün atıflar Eke de şâmil olacaktır. Meğer ki aksi sarahaten zikredilmiş ola. 

Madde — 19. 

İşbu Anlaşma, teşriî muamelelerin ifa edilmiş olduğunu her iki Sözleşen Tarafın birbirine ha
ber vermesini mütaakıp yürürlüğe girecektir. 

Yukardakileri tasdikan, aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından bu hususta usulü 
dairesinde yetkilendirilmiş olan murahhaslar, işbu Anlaşmayı imza ederek mühürlemişlerdir. 

2 Kasım 1955 tarihinde Karaçrde Türkçe ve İngilizce olarak ve her iki lisandaki metin aynı 
derecede muteber olmak üzere tanzim kılınmıştır. 

- " • • ı > ; i | 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Pakistan Hükümeti 
adına adına 

Büyükelçi Millî Müdafaa Nezareti 
(İmza) Müsteşar Yardımcısı 

S. R. Arbel (imza) 
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A 

Pakistan- Hükümetince tâyin olunan bir hava işletmesi, tasrih edüen yol üzerinde her iki itM~ 
Şkamette hava servisi işletmek ve Türkiye'de aşağıdaki fıkrada tasrih olunan noktalarda, yolcu, 
yük ve posta için yere inmek hakkını haiz olacaktır : 

Karaçi - Orta - Doğu veya Mısır'da noktalar - tstanbul - Avrupa 'da noktalar - Londra ve daha 
ateşine, her iki istikamette. 

B 

Türkiye Hükümetince tâyin olunan hava işletmeleri, tasrih edilen yollardan her biri üzerinde 
her iki istikamette hava servisleri işletmek ve Pakistan'da aşağıdaki fıkrada tasrih edilen nokta
larda, yolcu, yük ve posta için yere inmek hakkını haiz olacaklardır : 

1. İstanbul veya Ankara - Beyrut - Bağdat - Karaçi ve her iki cihette olmak üzere daha ikr-
deki noktalar. 

2. İstanbul veya Ankara - Şam - Bağdad - Karaçi ve her iki istikamette olmak üzere daha 
ilerdeki noktalar. 

Âkıd Taraflardan birinin tâyin edilmiş hava işletmeleri, diğer Âkıd Taraf ülkesindeki kendti 
«akliyat işlerini kendi bürolarında kendi memurları tarafından bizzat yapmıyacak olursa bu s«-
î&uncu, onlardan bu işlerin tedvirini kendi havacılık makamları tarafından tasvibedümiş re kendi 
tâbiiyetini haiz Bir teşekküle havalesini istiyebilir. A 
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